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generației 

rezisT
Precizări necesare. Individul 

amfibiu și vâscos pe nume Dragnea 
este cel mai nefast președinte (pen-
tru România și pentru partid) din 
istoria PSD. De asemenea, PSD 
merită scârba noastră pentru că a 
monopolizat toate posturile buge-
tare cu greutate, într-o țară în care 
cea mai mare afacere este să te an-
gajezi la Stat.  

N-am votat niciodată PSD și l-
am cauționat doar în lupta împo-
triva terorii din justiție. Dar i-am 
cauționat, recunosc, pe niște fricoși, 
obișnuiți să lucreze prin spate și in-
capabili să-și asume o atitudine 
bărbătească. În loc să anuleze, nu 
mă interesează în ce condiții, toate 
condamnările pentru infracțiuni 
economice, date în perioada 2009 - 
2016, PSD a făcut balet cu tefeloa-
zele din Piața Victoriei. Dragnea și 
combinagiii din subordine au legi-
timat aceste vietăți violente și lipsi-
te de proprietatea termenilor. Dacă 
îi acuzi pe pesediști că sunt hoți - 
poți să ai dreptate. Mai grav e dacă 
ești un hapciupalitic care vorbește 
despre comunism, la 29 de ani du-
pă revoluție. Comuniștii aveau 
băști peste chelii și mâncau mici, la 

defilare. Pesediștii au conace (co-
nacuri?) cu heleșteu, ca boierii de 
pe vremuri. Unde-i comunismul?

Și acum să trecem la tandrețea 
Generației Rezist. A murit soțul 
doamnei ministru Carmen Dan. 
N-am avut niciodată cuvinte frumoa-
se pentru dumneai. Am ironizat-o 
după ce a spus că a fost colegă de liceu 
cu nepoata lui Fănuș Neagu (nepoata 
era chiar fiica) și  când a încercat 
șmecherii dragniste cu Stadionul 
Dinamo. Dar acum îi adresez 
condoleanțe doamnei Carmen Dan. 
Fiți atenți ce i-au scris tefeloazele 
tandre de pe facebook!  Mariana 
Capșa: "Nu știam că are așa ceva 
(pentru duioasele rezistente, așa ce-
va înseamnă soț, n.m.), nu le mân-
gâie suficient Daddy." Viviane Vivi: 
"Dumnezeu nu doarme. Mai întâi 
băiatul lui bubosul Tudorel și acum 
idioata  Carmencita. Să simtă dure-
rea poporului, rând pe rând."  Aia 
cu "durerea poporului" e monu-
mentală. Urmează o lecție de limba 
română, tanti de mai jos e cititoare 
de Liiceanu! Lucia Maslinca: "Amu 
Dumnezeu să-l ierte. Ar trebui fufa 
Carmen să te gândeșți la proverbu 
românesc: Dumnezeu nu bate cu 
paru și să nu-ți bați joc de oamenii  
care vreau (uhuuuuu. n.m.) un trai 
decent și o Românie fără hoți și pe-
nali tovarașea ministreasă." Michi 
Mijea: "Se bucură Drac-nea, a rămas 
cu una în plus." Mihai Florea: "A mu-
rit de prea mult bine, când doamna 
umblă după p..." Daniel Eduard Da-
vid: "Ușor, ușor vă ia Dumnezeu la 
judecată. Păzea Dragnea că-ți vine 
rândul...dacă nu-ti ia cineva beregata 
înaintea mea!" Maria Pivniceru: 
"Dumnezeu nu-i țigan, toate se plă-
tesc în viață." Totuși, ce scrie pe bule-
tinul lui Dumnezeu?.

M-a alintat și pe mine o tefeloa-
ză, după ce am mulțumit, pe face-
book, unui cabinet de fizioterapie. 
Am scris că m-am dus în cârje și 
am plecat, după 14 ședințe, la vo-
lan, cu piciorul stâng (suferisem o 
fractură) pe ambreiaj. Gentlema-
nul Vlad Andrei mi-a transmis 
"sper ca data viitoare să pleci în si-
criu la ce față de pedofil ai." Mulțu-
mesc pentru complimente. Lume 
subțire în Piața Victoriei. n
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1€ 4.6617 lei
1$ 4.0071 lei
1chf 4.0349 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.507 
Ripple XRP
      $ 0,4836 
Ethereum ETH
 $ 465,40

Președintele, în sfârșit, a vorbit. Nu despre demi-
terea Codruței Kovesi. Nu e cazul. A fost mai concis 
ca niciodată. A intrat tulmutos în subiect, spunând 
că va trimite Codul Penal la Curtea Constituțională. 
Abia s-a votat, nici măcar nu a ajuns la el, nici 
nu l-a citit, dar nu contează. Este surprinzător, 
însă, cum apelează la CCR în condițiile în care, așa 
cum s-a văzut, nu respectă deciziile acesteia. Uite 
cum se dă de gol singur că este doar o tragere de 
timp. Este doar o bucățică din strategia lui de a 
bloca orice iese din Parlament sub semnătura 
PSD-ALDE. paginile 4-5

Îi doare fix în cot pe americani de cearta din-
tre Liviu Dragnea și Klaus Iohannis. Pentru ei, 
termenii Statul paralel, ciuma roșie, #rezist nu 
înseamnă nimic, doar că ai noștri din stradă 
sunt prea proști ca să accepte adevărul ăsta. 
Mulți cred că Washingtonul nu doarme de grija 
PSD, când în realitate altele sunt preocupările 
„fratelui” mai mare. „To make money” oricând 
și oriunde! pagina 4
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