
Mitingul 
PSD,  

o rușine!
Zevzecii fricoși, apucătorii ta-

citurni din PSD insistă, insistă, in-
sistă în prostia dragnistă de a face 
miting de zarzavagii. 

Nu le ieșea nici feseniștilor, în 
'90, când au scos sloganul "Iliescu 
apare, soarele răsare." Ceaușescu 
nu fusese glorificat așa, în raport 
cu zeitățile păgâne. PSD e un par-
tid de sacoșe, de "ce-i în punga 
aia?" "E goală, ia două!" Sau de - 
am mai scris-o, s-a întâmplat într-
un sat din Dobrogea - "fiecare ale-
gător va primi un adidas, de picio-
rul drept. Dacă ies primar, vă dau 
și stângul!" Eu nu suport tefeloa-
zele pentru că sunt torționare. Dar 
nu se compară cu pesediștii din 
teritoriu, care au în gură mai 
puțini dinți decât vocale. Dacă la 
mitingul PSD se vor adună 30.000 
de descleiați, Capitala va fi blocată 
de autocarele care îi vor aduce.

Presupun că vor participa și 
1000 - 1500 de pesediști parveniți. 
Rudele și slugile baronilor, secre-
tare și funcționari și alți sinecuriști 
din primării. Niște țopârlani care 
înnegresc gulerele cămășilor albe 
și le coclesc pe încheieturi curelele 

unor ceasuri scumpe. Va fi ceva de 
toată scârba. 

Ar fi trebuit atrași oameni fără 
legătură cu țăranul Dragnea, țăranca 
Dăncilă, țăranii țăranului Dragnea 
și țăranii țărăncii Dancilă, era nevo-
ie de oameni care s-au săturat de re-
presiune, de oameni care îi dispre-
țuiesc pe securiști și pe useriști, de 
oameni care detestă tefeloazele în-
cremenite în câteva clișee ("Vă ve-
dem", "Corupția ucide" și alte spâr-
câieli), de oameni revoltați pentru 
că propagandiștii acuză, hărțuiesc și 
torturează medicii, de oameni care 
nu mai suportă să fie înjurată Bise-
rica Ortodoxă și să fie ovaționate 
mino ritățile sexuale.

Da, aș avea multe de spus! As-
tăzi, doar câteva rânduri despre 
Biserică și despre doctori. Îi tot 
faceți șpăgari pe preoți. Arhiepi-
scopul Pimen al Sucevei (cel care 
l-a readus în România, în 1992, 
pe Regele Mihai) a cerut, imediat 
după revo luție, ca Statul să retro-
cedeze Bisericii Ortodoxe toate 
pro prietățile confiscate de comu-
niști, urmând ca Biserica să-și 
plătească angajații clerici și laici 
din proprii bani. De ce nu s-a în-
tâmplat așa?

Înainte, când se vorbea despre 
un medic, se zicea "e doctor bun, 
medic primar sau doctor în medi-
cină, a salvat nu știu câte vieți, e un 
Dumnezeu al sălilor de ope rație!" 
Azi, cota medicilor crește dacă sunt 
chemați la DNA. "E doctor bun, a 
fost și la DNA, l-am văzut io în 
cătușe, la TV!" În țările stăpâne pe 
destinul lor, marii doctori, artiști, 
sportivi, ziariști sunt tratați cu 
deferență. Considerați că nu-i nor-
mal? Dar e normal să existe jude-
cători și procurori vedete? Sau să 
dea lecții de cinste atârnătorii lui 
Soros? Pentru mine, un primar bă-
gat "la beci" e mai cinstit decât un 
activist plătit de Soros. Am preci-
zat: un activist. Nu am nimic cu 
artiștii care au luat burse Soros, 
deși puteau și ei să considere că 
bursele alea nu-i obligă politic.

Dragnea, Dăncilă, să mergeți 
voi și țăranii voștri la mitingul ca-
re va fi o cicatrice rurală pe obra-
zul unei Capitale! n

Maior şi 
Pahonţu, 
ELiMinaţi!

românia, 
minus unu. 
udrea 
rămâne în 
Costa Rica

Doar ciumeţii sunt 
de vină… oare?

iohannis, ori foarte 
deştept ori... vai  
de capul nostru !

FaCebook 
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Se coace un 
Euromaidan 

la Belgrad

Teodora  
Sava,  
românca  
de 16 ani  
care a  
făcut  
senzaţie la roma

PAG.
10

Anul XXI l Nr. 6108 l mIercurI, 6 IuNIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Din austria, Putin 
linişteşte Europa 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 80160

Po
za

 z
ile

i
ne cerem 
scuze pentru 
imaginea de 
faţă, dar nu 
ne-am putut 
abţine să  
nu o băgăm  
în seamă  
şi pe oana 
Zăvoranu. A 
făcut eforturi 
mari să iasă 
aşa pe stradă
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uE ne bagă  
pe gât 
căsătoriile  
homosexuale
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deciZie definitivă

1€ 4.6531 lei
1$ 3.9770 lei
1chf 4.0334 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.465 
Ripple XRP
      $ 0,6634 
Ethereum ETH
 $ 594,26

ExcLuSiv
Ca de fiecare dată în momentele cheie, Ioha-

nnis nu este de găsit. Mai ales dacă este parte în-
tr-un spectacol grobian de putere, cu sufleori 
din Parchete, din servicii, din stradă și din par-
tidul care-i bagă vânt în vele. Nu Iohannis este 
cel pe care l-ați văzut la televizor și l-ați auzit 
vorbind despre justiție și despre Curtea Constitu-
țională, despre Kovesi și revocarea ei. Ăla este 
doar un cetățean trimis să scoată sunete în fața 
camerelor de filmat, pentru că nimic din atitudi-
nea lui nu demonstrează că ar fi chiar preșe-
dintele. paginile 4-5


