
Viktor Orban  
face summit  

anti-migraţie

„Sărbătorim 
împreună  

o Sută de ani”, 
aSta citești 

când 
te leagă!

Dragnea, cel mai ignorant și cel 
mai cocalar președinte al PSD, a 
fost o calamitate și pentru econo-
mie, și pentru justiție. Pe mine mă 
interesează, în primul rând, abu-
zurile magistraților subordonați 
Securității. Iar Dragnea și PSD n-
au fost în stare, într-un an și ju-
mătate, să schimbe niște legi stalin-
iste.

Să trecem la tefeloaze. În loc să 
iasă în stradă din motive financia-
re, aceste persoane culte - cititoare 
de facebook - ies pentru legile 
justiției. Ce treabă au micii neo-
marxiști atei cu legile justiției? Să 
te arunce jandarmii în dube pen-
tru că tu vrei să li se facă altora 
înscenări și  dosare - asta da dovadă 
de inteligență! Singura explicație 
logică e că unele vietăți se simt 
bine în turmele ale căror scopuri le 
depășesc puterea de înțelegere, iar 
alții sunt plătiți. N-am scris 
"șpaguiti". Plătiți, asta-i serviciul 

lor - "nu sunt, mama, derbedeu,/ 
io prestez la oengeu!" În consecință, 
tefeloazele declamă cu patos de 
tragediene la menopauză că "nu 
vrem să fim o nație de hoți!" "Dar 
nu-i bănuiește nimeni că ar fi ca-
pabili de o combinație deșteaptă", 
mi-a zis un băiat de oraș, la tele-
fon. I-am șters numărul din 
agendă, am aruncat și cartela SIM,  
ca să nu rămână urme, eu nu toler-
ez așa ceva.

Nu vă plac hoții, nu? În schimb, 
e o plăcere ca Securitatea să dict-
eze sentințe, arestări, rețineri. 
Noua Securitate le are și cu sarcas-
mul. "Pe ordonanțele de reținere e 
pus semnul Centenarului. Omul 
încătușat citește «să sărbătorim 
împreună o sută de ani!»", a poves-
tit avocata Cosmina Cerva. Sute 
de familii au fost distruse, toate 
sentințele date pentru corupție, în-
tre 2009 și 2016, ar trebui reanali-
zate, dacă nu chiar anulate, dar noi 
stăm să ne uităm cum face Zoo 
USR tumbe prin piețe, hai, că în-
cep să mă enervez!

Și încă o problemă. M-au exas-
perat corporatiștii cu salvatorul 
Cioloș. Pesediștii sunt - cum alt-
fel? - definiția fetidului, iar dia-
fanul și divinul horticultor Cioloș 
e o grădina botanică. Da, e adevă-
rat, pesediștii le știu și pe alea 
corecte, și pe alea strâmbe. Au mai 
combinat, au (mai) scăpat. "Faci 
apologia furtului?" Cu proștii nu 
discut. Dar Cioloș, ooooo, Cioloș 
e o garofiță! Nu, tefeloazelor, nu! 
Cioloș e un bugetar european de 
lux, un propagandist bruxellez. 
N-a produs una de-un leu în viața 
lui. Haideți să-l testăm, înainte de 
a-l pune premier, pentru a doua 
oară! Un horticultor e ca un medic 
sau ca un artist, e un om care care 
înmulțește și protejează frumusețea 
lumii. Iubirea și moar tea, marile 
orașe și pictura ar fi de neconceput 
fără flori. Să facă și Cioloș o seră, 
să ia bani europeni, să nu bage mâ-
na în ei, să-și deschidă puncte de 
desfacere, să asigure transportul 
anemonelor sau ce-o planta el. Eu 
pot să pariez că dă faliment în 
maximum șase luni. n

Judecătorii contestă la CCR 
„amendamentul Dragnea”
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e prost, de 

Rareş Bogdan

Parlamentarii  
îşi pierd dreptul  

la imagine

50.000 de dolari pentru 
rusoaicele care rămân 
însărcinate cu un fotbalist 
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Dragnea, 
condamnat 
la trei ani 
jumătate cu 
executare!
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JuStiția contraatacă

1€ 4.6695 lei
1$ 4.0518 lei
1chf 4.0627 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.714 
Ripple XRP
      $ 0,5337 
Ethereum ETH
 $ 528,79

Poate fi titlul unui roman. Unul complet 
atipic. Unul ca o țeapă literară pe care numai 
Rareș Bogdan ar putea-o da, dar pentru asta îi 
mai trebuie și idei. Coperți valoroase, poza lui 
Iohannis rânjind prezidențial, titlul și atât. Pe 
pagina de gardă, gleznele epilate ale azutoru-
lui, numele și e de ajuns. Restul, 360 de pagini 
goale. Nu e nevoie de cuvinte, chiar dacă titlul 
pare atrăgător. Nimeni nu ar răsfoi-o văzând 
semnătura.

Plastilina 
politică 
Cioloş dă 
lecţii de 
bărbăţie 
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