
Cum să-l susții 
pe Dragnea? 
Chiar și lui 
alain Delon  
îi stătea rău  
Cu mustață

 
“Vrem să dăm bani pentru 

pușcării, dar noi n-avem condiții 
în spitale și în școli”. Mda. Nu v-ați 
săturat de acest refren? Când se lo-
vea de câte un imbecil din catego-
ria asta, pictorul Theodor Pallady 
întreba “ce vrea, șozul?”. Chose, în 
franceză, înseamnă lucru, chestie, 
chiar obiect, în cazul nostru. “Dis-
pari, șozule, că am și eu nevoie de 
spațiul meu vital!”, spunea tot Pal-
lady.

Șozule, n-avem bani pentru spi-
tale și școli pentru că susținem, în-
că susținem ONG-urile cu fonduri 
de la buget și lăsăm multinaționalele 
să se tireze – ziua, că idioții! – cu 
tot profitul. Guvernele din Unga-
ria și Polonia au mijloace de a obli-
ga ONG-urile să-și declare finan-
țările.

Sunt convins că Securitatea va 
fi de acord să preluăm și noi mo-
delul.

Ca să fiu mai convingător în 
ochii șozurilor, mă voi exprima în 
termeni de pancartă.Transparență 

la ONG-uri! ANAF peste corpo-
rații! Luați jugul de pe capitaliștii 
români! Și, în general, puneți mâ-
na pe carte, nu pe pancartă, ca să 
nu scrieți Holocaust în loc de Ge-
nocid, cum a făcut Andrei Cara-
mitru!

Bine ar fi să redimensionăm și 
PCR, că tot sunt libere inițialele și 
merită profitat de pe urma bran-
dului. Facem PCR pe invers! Parti-
dul Capitaliștilor Români. Stop, 
stop, șozurilor, că aici nu-i vorba 
despre “ciuma roșie”, “vin rușii!”, 
“comuniștii din PSD” și alte lo-
zinci. Nu se asociază nimeni cu 
Dragnea, care are o viziune avan-
gardistă despre economie. La 
Dragnea, unu plus unu fac, de obi-
cei, patru, dar pot să facă și cinci, 
dacă nu ești atent. Dragnea e la fel 
de tupeist precum doamnele și 
domnii din PNL. În ultima vreme, 
o anumită blondă fusiformă a aces-
tui partid dispăruse din peisaj. Dar 
iată că, în campania electorală, că-
prioara anticorupției vorbește din 
nou despre hoți, deși are 30000 de 
euro pe trupul armonios, de scobi-
toare folosită la un capăt de Stolo-
jan și morfolită la celălalt de Ioha-
nnis. Printre alte chestii drăguțe, 
mi s-a reproșat zilele astea că m-aș 
fi dat cu Dragnea. N-aș susține un 
mustăcios nici dacă ar fi Clark Ga-
ble. Până și lui Alain Delon îi stă-
tea prost când și-a lăsat să-i creas-
că un șobolan sub nas, în vreo do-
uă filme, de parcă ar fi vrut să-i dea 
speranțe și lui Vasile Dâncu.

În concluzie, facem PCR pe in-
vers! Partidul Capitaliștilor Ro-
mâni. Cu logo “Banii la noi”. Da, 
sună excelent! Partidul Capita liș-
tilor Români. Banii la noi! Cine-mi 
fură ideea e m.c.t.l. (mă-sa curvă, 
tac’su laborant). Nu accept decât 
funcția de președinte. Sau de se-
cretar general. De când visam eu 
să fiu secretar general al PCR! Știți 
care e diferența dintre presa co-
munistă și cea de acum? Pe vre-
mea lui Ceaușescu, fiecare instituție 
avea un secretar de partid, unul 
singur. Azi, la “Adevărul” mâzgă-
lesc înfierări vreo cinci secretari 
de partid, iar la “Știri pe surse” 
vreo șapte. n
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„Du-te 
dracului!”
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Julian Assange, 
aruncat în 
„Guantanamo  
a Marii Britanii”
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Răzvan Ioan  
BoanchIş
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itrebuie să recunoașteți 
că, deși a împlinit 43  
de ani, oana roman  
a rămas neschimbată
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DOVADA! 
Mahării 
MAI, fără 
concurs!
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1€ 4.7587 lei
1$ 4.2071 lei
1chf 4.2032 lei

Bitcoin BTC
$ 6.114 

Ripple XRP
      $ 0,3278 
Ethereum ETH
 $ 165,27

CuI  
I-A 
lăsAt-o 
Băsescu 
pE uDREA!

exclusIv

Șoc!  
Cuvintele nu îmi aparțin. Când e vorba de Klaus 

Iohannis caut să mă abțin, pentru că nu are rost să-
mi stric repertoriul demn de un Pulitzer al înjurătu-
rilor - decă ar exista - pe  un dulap săsesc cu obraz 
de furnir, cum spunea deunăzi un mare ziarist. Vor-
bele aparțin celui despre care colegul meu, Răzvan 
Boanchiș, spunea că este „o consecință a nesimțirii 
din Pshiatrie”. Adică, Rareș Bogdan. Eu, mai puțin 
talentat, i-am spus ăstuia că este rezultatul unui film 
ratat căci, dacă se ducea totuși la film, în loc să-l facă 
pe Rareș, maică-sa ar fi făcut România mai fericită 
cu un demagog mai puțin.
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Mai scapă 
George Maior  
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