
 Lui iohannis  
îi convine să 

rămână Guvernul 
Dăncilă

La 20 de ani te aprinzi repede și 
aiurea, așa că am iubit Piața 
Universității. Acolo erau (și) oameni 
cu credință în Dumnezeu și biblio-
teci acasă. Dar se strigau/cântau 
tâmpenii și în Piața Universității. 
Dincolo de două greșeli gramaticale 
(găsiți-le!) în șapte-opt cuvinte, cel 
mai cretin vers din "Imnul golanilor" 
era "o gașcă mare de golani ce-au 
alungat sclavia". Și cine erau golanii? 
Bush bătrânul, Gorbaciov? Normal 
că în Piața Victoriei a fost preluat 
tocmai acest vers candid, ca să nu 
scriu cretin. În fața prostiei mai ai o 
șansă. O ignori. Dar în fața prostiei 
dublate de tupeu ești perdant. Nu le 
mai dați, bă, cu gaze! Dați doar cu 
tunul cu apă, spălați corpurile tefe-
loazelor, că oricum au creierele 
spălate. Cartianu, să vii cu săpunul 
de acasă! Șampon nu-ți trebuie, ca-
pul e deja rezolvat.

Și staaai, tot stai și te uiți la 
vietățile care au dat peste cap socie-
tatea românească. Adevărați patrioți. 
Multinaționalele au parte de scutiri 
de taxe și de impozite, iar patronii 
români au parte de controale, amen-
zi și de pușcărie. Mai rău e că mulți 
oameni au fost condamnați de per-
soane mai puțin mobilate și mai 

puțin instruite ca ei. Adrian Năstase, 
de exemplu. Vă dați seama ce a simțit 
Năstase când l-au umilit niște ne-
amuri proaste? Dar Năstase era 
obișnuit cu neamurile proaste. Au 
crescut lângă el, în partid. Acum, 
avem neamuri proaste și în Piața 
Victoriei, și la Putere. Multă lume se 
miră cum de nu cade acest Guvern. 
Cel mai jenibil Guvern. Răspunsul 
nu e complicat. Doar gladiatorii din 
Organizația Rezist și useriștii vor să 
scape de Dăncilă, însă apologeții eli-
telor muiste nu contează. Lui Iohan-
nis îi convine să rămână Dragnea și 
Dăncilă, ca să mai uite poporul de 
vacanțele cu soția (Miss Mamaia fără 
nepoți) și de vitejiile lui imobiliare, 
făcute în calitate de primar-model. 
În aceeși situație e și Orban, care n-
are chef să-l întrebe lumea de 
Urdăreanu. Așa că propaganda poa-
te să turuie. Până la toamnă nu se va 
întâmpla nimic. Marți, la 11.34, erau 
șapte speriați în Piața Victoriei. 
Șapte. Nu 50 - 60, ca să aproximez. 
Am putut să-i număr. Șapte. Acolo e 
ștrandul lor. Madam Firea, dacă 
Dragnea le-a dat bilete de tren, dă-le 
și tu niște apă! Cartianu, săpunul, 
Cartianu, săpunul, că nu-ți face față 
clorul din piscină!

Închei cu o pildă de pe Internet, e 
la liberă circulație, dar mai sunt și 
oameni serioși care cumpără doar 
ziare și merită stimați mai mult.

Într-o zi, un tânăr l-a întrebat pe 
bunicul său:

- Bunicule, cum ați putut trăi 
înainte fără tehnologie, fără inter-
net, fără computer, fără drone, fără 
telefoane mobile, fără facebook?

Bunicul a răspuns;
- La fel cum voi trăiți astăzi fără 

cărți, fără rugăciuni, fără demnitate, 
fără compasiune, fără respect, fără 
personalitate, fără caracter, fără dra-
goste, fără onoare.

P. S. Dialog strict autentic cu un 
pictor. "De ce a scăzut piața de artă?". 
"Pentru că PSD nu mai e la putere, 
deși prostii cred că e la Putere. 
Pesediștii învățaseră de la Năstase să 
cumpere tablouri. Nu mai zic de li-
beralii adevărați, ca Patriciu, ca 
Tăriceanu. Ăștia de la USR cred că 
au pe pereți postere cu Lisa Ann 
(star porno) și cu Messi!" n
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1€ 4.6434 lei
1$ 4.0320 lei
1chf 4.0809 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.453 
Ripple XRP
      $ 0,3314 
Ethereum ETH
 $ 284,52
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La 27 martie, anul acesta, Parlamentul a orga-
nizat o ședință festivă dedicată zilei unirii Basa-
rabiei cu România. Custodele Coroanei, repre-
zentanți ai Academiei Române, președinții celor 
două Camere, premierul, foști șefi de stat, politi-
cieni de pe ambele maluri ale Prutului, Patriar-
hul, în fine, protocol cu grad înalt. Singurul ab-
sent, Klaus Werner Iohannis. Precizez: nu avea 
nimic special de făcut în ziua respectivă. Site-ul 
președinției nu marchează nimic la 27 martie, 
nu era nici măcar weekend. A fost doar o întâm-
plare sau Iohannis a ținut, din nou, să-și arate 
fața? A câta? paginile 4-5


