
Gladiatorii de 
la rezist sunt 
tari în gură  
ca meduza

Mai multe, răzlețe.
1. Duminică seară, bouchon de 

circulație în Mamaia. O oră și cinci 
minute de la Summerland la Satul 
de Vacanță - șapte kilometri. Multă 
lume filma, cu telefoanele. Imaginile 
pot fi folosite și de trubadurii cătu-
șelor. Cu următoarele titluri apoca-
liptice: "Diaspora se înghesuie la Nă-
dlac, ca să ne scape de corupție" și 
"Gladiatorii de la Rezist vor să intre 
în Piața Victoriei". În bouchonul din 
Mamaia cel mai greu reacționau 
șoferii mașinilor cu numere de Si-
biu. A urmat un "lung prilej de vor-
be și de ipoteze." "Așa sunt sibienii, 
mai împotmoliți la cap? Sau poate că 
sibienii veniți la Mamaia nu s-au 
meditat cu cine trebuie. Meditatorul 
de vacanțe e detașat la Cotroceni." 
Apropo de trafic. Îi rog și eu ceva pe 
gladiatorii de la Rezist, care sunt tari 
în gură ca meduza și halesc orice - 
vrăjeli despre anticorupție, gaze, apă 
tâșnită din tun. În august, traficul e 
lejer prin București. Stimați domni 
care vă legitimați cu masca de gaze, 
ar fi uman să nu blocați centrul Ca-
pitalei, marți și miercuri, cu prostii-
le voastre, că oamenii serioși mai au 
una, alta de rezolvat și pe urmă plea-

că la Mare, în minivacanța de Sfânta 
Maria!

2. Acum sau la începutul lui sep-
tembrie, Dragnea va pica, sunt si-
gur. Asta va însemna fărâmițarea 
PSD la vârf, dar în teritoriu nu se va 
schimba nimic. Primarii și consili-
erii pesediști din orașele mici și din 
sate sunt proiecții fidele ale țăranului 
român - prost de bubuie, dar vi-
clean.  Pentru ei nu există "pentru 
țară, pentru mâine." Ei știu "pentru 
mine, azi." Du-te, Dragnea, du-te, 
ca să-i găsim un serviciu lui Cioloș! 
Bruxellezul Dacian n-a riscat în 
viața lui. E un bugetar de șapte ste-
le, un Burj al Arab al banului pu-
blic. A lucrat doar la stat, strălucește 
managerial printre stelele UE și 
stelele ce cad pe umeri (nu pe ai 
lui, așa, în general), dar ne învață 
cum e capitalismul. Haideți, repe-
de, repede, să-l repunem premier 
pe Cioloș! Grăbiți-vă, ca să nu 
pierdem această capacitate! Iute, 
iute, că iese copilul la pensie! A 
muncit mult propagandistul bru-
xellez. Va lua ușor două sute de 
milioane vechi pe lună. 

3. Se spune că Viorica Dăncilă e 
cam îngrămădită. Eroare! E foarte 
îngrămădită. În contrabalanță vin 
cu un intelectual. Cristian Diaco-
nescu. Ministru de externe, om 
subțire. Vineri era la Realitatea TV. 
La 20.19  a zis că "După Siria, sun-
tem a două națiune din care fug ro-
mânii." La 20.22 a fost și mai bun. 
"Dacă aș fi făcut parte dintr-un ase-
menea guvern (Dăncilă, n.m.), nu 
mai eram ministru de externe." În 
topul meu, Diaconescu prinde greu 
podiumul. Pe primul loc e ancheta-
toarea de plagiate Emilia Șercan. 
Cadru universitar. 16 august 2017, 
pe facebook. "Mă amuz teribil cum 
unele publicații din mainstream (în 
traducere, să facem fițe când suntem 
inteligente de ne crăcănăm singure, 
că nu ne mai crăcănează nimeni, 
n.m.) cu pretenții cât casa când vine 
vorba de DEONTOLOGIE PROFE-
SIONALĂ..." Pleonasm de clasa a 
doua! Chiar și cadrele universitare 
au mentori. Se pare că Emilia Sercan 
a fost marcată de personalitatea 
doamnei Maria Grapini. n
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1€ 4.6607 lei
1$ 4.0937 lei
1chf 4.1152 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.478 
Ripple XRP
      $ 0,3047 
Ethereum ETH
 $ 320,75

Ideea că ne-am confruntat cu o tentativă de 
lovitură de stat a prins contur tot mai mult, in-
diferent cât de mult s-ar împotrivi partizanii lui 
Klaus Iohannis. Dacă înainte de 10 august ni-
meni nu băga mâna în foc că ar fi posibilă o ase-
menea manevră, deși semnalele erau destul de 
clare, după, a căzut cortina și s-a văzut toată ne-
mernicia. Este de ajuns să revezi imaginile și co-
mentariile unor televiziuni, chiar din ziua de 10 
august, ca să realizezi cât de amănunțită a fost 
regia. Că nu s-a ajuns la finalul pe care s-a mi-
zat, este o altă poveste.

exclUSiv

Președintele și-a arătat chipul. Sunt convins că 
este vorba de o înregistrare, căci la Cotroceni nu es-
te. Cred că e la mare, la vila de la Neptun. Nu se de-
ranjează el să stea cu presa față în față și să răspundă 
la întrebări. Și, apoi, cum să răspundă la întrebările 
incomode? Mai bine nu.


