
TroTineTa 
politică 

USr - PLUS
România ar avea mai mulți bani 

decât arabii și chinezii dacă ar exploa-
ta și ar lista la bursă zăcămintele de 
funambulesc ale Alianței USR - Plus. 
E vorba despre funambulesc de cali-
tate garantată, fără impurități.

Dan Barna, președintele USR, l-a 
debarcat pe Andrei “Grijania voastră” 
Caramitru. Corabia sănătoșilor navi-
ga greu sub pavilionul “Corupția uci-
de”. Timonierul ideologic Caramitru 
îl încurca pe căpitanul de cursa lungă 
Dan Barna. Onestul președinte al 
USR e acuzat, în presă, că a luat 
220.000 de euro ca să “elaboreze, să 
macheteze și să tipărească” niște 
fluturași pentru Ministerul de Inter-
ne. Întreprindere grea! Nici la Biblia 
lui Șerban Cantacuzino nu s-a mun-
cit atât. Pesediștii sunt mari jigodii, 
dar văd că afacerile cu ei sunt bune.

Nu-i nimic! Au tăcut Caramitru și 
Oana Bogdan, dar la concursul “Sunt 
vesel, mi-au greșit tratamentul!” s-a 
lansat alt artist. Îl cheamă Cristian 
Presură, apare în poze cu Oana Bog-
dan, e mare cercetător (fizician, ceva) 
în Olanda și a zis “dacă îți moare co-
pilul, nu trebuie să plângi, că nu este 
nicio deosebire între un copil și un 

laptop, pentru că sunt niște automa-
te”. I-au scos-o din context, nici nu 
mă îndoiesc. Dar vă anunț, fără nicio 
ironie, că acest domn e românul cu 
cele mai mari șanse la Premiul Nobel. 
Gândiți-vă - mai încolo, după Paște - 
cine susține asemenea idei și aseme-
nea oameni și veți vedea că am drep-
tate. Eu nu mă pricep la fizică, dar la 
literatură le mai nimeresc. Să presu-
punem că un nene va scrie o carte 
despre un băiat și o fată care se iu-
besc, dar familiile lor influente se 
opun căsătoriei. Autorul ăla n-are ni-
cio șansă, i se va transmite “Caramba 
cu tema iubirii în stil învechit, că ori-
cum îi vom scoate, și din biblioteci, și 
din teatre, și pe Romeo, și pe Julieta!” 
Ca să ai o șansă, trebuie să lucrezi al-
tfel. Începi, la derută, cu “un băiat iu-
bea o fată”. Și o sucești imediat. “Băia-
tul o iubea el ce-o iubea, dar i-a furat 
banii din poșetă și i-a dat amantului 
său, un refugiat agnostic, care îl înșela 
cu un berbec salvat de la tăiere de 
niște ecologiști, care muncesc pe baza 
de voluntariat, dar cineva, acolo sus, 
îi iubește. Acolo sus este ONG-ul!”

Mie îmi place cel mai mult de șeful 
Alianței, Dacian Cioloș. A fost pre-
mier și ministru al Agriculturii, dar 
vrea să vină oameni noi în politică. 
Recunosc, sunt subiectiv cu Cioloș. 
Cel mai bun din USR - PLUS, de de-
parte, e Vlad Voiculescu. Omul urăște 
demagogia și îl felicit. Ieri, era foarte 
indignat că Președintele Agenției 
Naționale a Medicamentului a picat 
admiterea la Farmacie. Avea drepta-
te. Domnul Voiculescu a condus Mi-
nisterul Sănătății și are studii de con-
tabil.

Cătușiada gândită de cuplul Bă-
sescu - Macovei și continuată de Io-
hannis a fost un eveniment cu mai 
mulți telespectatori decât Revoluția 
din ‘89, dar va fi întrecută de Troti-
netiada pe care o vor face ăștia mici 
ai lui Cioloș. Vom ajunge departe, 
va scrie despre noi în Larousse. “La 
50 de ani de la Aselenizare, românii 
au descoperit trotineta. “Știți cum 
ne-am putea deplasa, pe drumurile 
României, cu trotinetele electrice? 
Doar dacă vor pleca din țară încă 
trei - patru milioane de oameni. Adi-
că tocmai ăia care votează trotinete 
politice. n
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Suntem majoritari!
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1€ 4.7581 lei
1$ 4.2739 lei
1chf 4.1831 lei

Bitcoin BTC
$ 5.476 

Ripple XRP
      $ 0,3036 
Ethereum ETH
 $ 164,79
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Președintele s-a scremut zadarnic cu ceea ce 
credea că va fi o lovitură. După o lună de gândi-
re, după consultări cu partidele și cu ceea ce nu 
se știe de ce el o numește „societate civilă”, a ză-
mislit o mărgică, precum găina babei. Situația es-
te de un comic absolut și scoate în evidență ridi-
colul prezidențial. Cele două întrebări pe care le 
va adresa în cadrul referendumului nu numai că 
sunt incredibil de lipsite de profunzime, de 
relevanță, dar mai sunt și neconstituționale. Să 
chemi lumea la urne pentru a răspunde unor pros-
tii situate dincolo de lege nu se mai poate numi re-
ferendum, ci numai un fason de a demonstra că 
este președinte. pagina 5

Paşte 
fericit!

La ce Opoziție are actuala guvernare este clar 
că doar PSD-ul cu mâna lui poate să se mai dea 
jos de la Putere! Ceea ce și face de altfel, dacă 
tocmai cel mai important partid al țării, unul in-
vidiat până și de rivalii politici pentru legendara 
sa pepinieră de cadre a ajuns să apeleze la ”stra-
nieri” până și pentru posturi vitale pentru 
câștigarea războiului pe viață și pe moarte purtat 
pe frontul Justiției!


