
Dragnea, ia-ți 
viteză! ia-ți și 

intelectualele!
Pe vremea României franțuzite, despre 

un Monsieur care nu-și bucura soția se zi-
cea că "n-are demaraj". Iar despre o doam-
nă care nu avea datele fizice sau intelectuale 
pentru a domina, dar ajungea sus, se bârfea 
că avea "une specialite, mais une speciali-
te..." Țînând cont de detenta intelectuală și 
de fizicul lor de țărăncuțe pârguite, se pare 
că doamnele Dăncilă și Carmen Dan au 
"une specialite, mais une specialite" care l-a 
convins pe Dragnea. 

Să nu fim tefeloaze constipate și ipocri-
te, nenorocirea națională nu e că mai cade 
câte o pungă cu bani la Roșiori sau la Ale-
xandria. Cad ei meteoriții și n-avem cum 
să ne opunem. Nenorocirea PSD-ului e că 
"n-are demaraj" pentru dezvoltare. Doam-
na Carmen Dan, de pildă, a zis că, în trei 
ani, se va face informatizarea sistemului de 
stocare a datelor de stare civilă. Din câte 
știu, Teleorman n-a produs niciun Steve 
Jobs, iar Steve Jobs al PSD (Ghiță securis-
tul, Sebi baschetbalistul) e în exil. Doar SRI 
o poate ajuta pe Carmen Dan, reabilitan-
du-l pe Ghiță. Doamna Carmen Dan, de ce 
faceți promisiuni aiurea? Mai lesne ar fi să 
ne povestiți despre frumusețea pieritoare a 
damelor nostime. 

Acest PSD are o singură calitate. Luptă 
împotriva justiției macoveiste, dar o face cu 
strategi proști și fricoși. În rest, PSD e un 
partid de pomană electorală cu sacoșă ("e 
goală, ia două!") și de tăiat panglici. Da, 
PSD taie panglici pentru bucăți de auto-
stradă de patru kilometri, care duc de ni-
ciunde către nicăieri. Când mai dădea dru-

mul unei stații de metrou, Ceaușescu nu tă-
ia panglici. Se urca în metrou, lângă con-
ductor, și mergea până la următoarea stație. 
Bineînțeles că se vor găsi tâmpitozauri care 
să-mi reproșeze, după 30 de ani de la căde-
rea comunismului, că fac apologia lui 
Ceaușescu și a dictaturii. Cu proștii lozin-
carzi nu discut, dar îmi place să-i sfidez și 
să le pun gheață la inimioare. Ceaușescu a 
făcut Transfăgă rășanul în trei ani. Iar când 
mergea în "vizită de lucru", la o "ctitorie", 
nu se uita doar la ziduri. Lua caietul de 
șantier și compara cu ce văzuse cu o săptă-
mână în urmă. Mai vreți cu dictatura? Mai 
am gheață pentru inimioare. Victor Ponta, 
un Dragnea mai stilat, a tăiat panglica unei 
bucăți de autostradă care s-a surpat în fața 
lui. Așa ceva li s-ar fi putut întâmpla unui 
Putin sau unui Erdogan? După cum am 
observat toți, dictatorii câștigă alegerile din 
primul tur și cu prezență masivă la vot. O fi 
Erdogan antipatic și periculos pentru 
liniștea în zonă, dar la Istanbul nu mai 
găsești cerșetori și homleși. Poate că nu e 
cea mai fericită exprimare, însă în Turcia 
s-a ridicat limita critică a sărăciei. M-ați 
rupt, m-ați rupt cu dictatura și comunis-
mul! România a fost întotdeauna depen-
dentă, dar hegemonia economică (repet, 
economică) a Moscovei a fost o joacă pe 
lângă strategia de supunere pusă în scenă 
de Bruxelles. Moscova n-a reușit să ne im-
pună Planul Valev (proiect de integrare 
economică suprastală, aparținând lui 
Hrușciov), dar dictatura economică a Bru-
xelles-ului e totală, București nu mai repre-
zintă o capitală, ci o filială.

În plan cultural, lucrurile stau și mai 
rău. Ceaușescu ne-a lăsat, ca un bou, fără 
program la televizor, dar citeau și  propa-
gandiștii, și muncitorii. Astăzi, avem sute 
de televizii, avem și facebook, iar rezultate-
le se oglindesc în perlele de la bacalaureat. 
Cântăcioșii recoltează producții record de 
like-uri, de sute de ori mai multe like-uri 
decât scriitorii, dar și scriitorii se pot mân-
dri cu faptul că au mai multe like-uri (așa 
puține câte sunt!) decât cărți vândute. 
Acum, scriitorii apreciați sunt scriitorii de 
bannere. La cât era de speculativ, Caragiale 
s-ar fi descurcat cel mai bine.

Am început textul cu niște expresii 
franțuzite, îl voi termina la fel.  Cu un pro-
verb franțuzesc. "Bătrânii se duc și tinerii 
nu mai vin". Sau vin? Că nu mă simt bine 
dacă nu stric finalul. Vin tinerii, vin! Vin ca 
în monumentalul tablou "Libertatea con-
ducând poporul", al lui Delacroix. "Liberta-
tea" din tablou s-a reîncarnat în useristele 
Clotilde și Cosette. Tanti "Libertatea" a lui 
Delacroix e cu sânii goi și cu păr la subțioară, 
asta-i situația. n

Mungiu, 
casting 
pentru 
Dragnea!
paradoxul românia: mai multe 
locuri de muncă decât muncitori

Orbane, ţi s-a 
rupt elasticu’ 

de la moţiune!

tarifele  
lui trump 

scumpesc  
maşinile cu 
45 miliarde  
dolari pe an

Barcelona 
vrea migranţi, 

nu turişti

PAG.
3

Unde era Rus 
când Dragnea 
teleormaniza  

PSD-ul?

ultimul 
Bee Gees, 
înnobilat 
în Marea 
Britanie

PAG.
8

Anul XXI l Nr. 6124 l joI, 28 IuNIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Producţiile de opiu  
şi cocaină au explodat 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 42160

Po
za

 z
ile

i

lavinia lu' Bănică a ieșit la plajă:
Să vadă și fanii ce vedea doar Fane!

paginile 6-7

paginile 4-5

PAG.
5

PAG.
8-9

PAG.
15

PAG.
9

Zeci de 
milioane de 
euro pentru 
„armata” lui  
Soros! PAG.
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1€ 4.6537 lei
1$ 3.9999 lei
1chf 4.0325 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.082 
Ripple XRP
      $ 0,4607 
Ethereum ETH
 $ 431,88

cronica unui jaf 
la DruMul Mare 

Jenant. Absolut jenant. Exact când s-a încor-
dat și el mai tare, o dată pe sesiune, că mai mult 
nu e voie, domnului Orban i-a plesnit zgomotos 
elasticul și moțiunea i-a căzut în vine. În văzul 
lumii. Ce rușine! Și mai erau și multe doamne 
de față. Apoi, moțiunea i s-a scurs spre glezne, 
împiedicându-l la mers. Cu moțiunea în vine, 
cum să mai lupți pentru România până la ca-
păt, cum scria pe un afiș uriaș al PNL, din 
fund? Doar afișul, specific, era în fund. PNL 
încă nu, la ora aia.
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Investiţia 
privată de  
23 de 
milioane  
de euro de  
la aeroportul 
din Bacău


