
Manechinul care ”turna la Securitate cu greșeli gramaticale” a 
prins curaj. Cât tupeu să ai să vorbești despre Ludovic Orban, 
față de care te desparte un vagon de cărți? 
 
PNL Vrancea îl pune la punct pe baronul de Vrancea și-i transmite să 
nu-și mai facă reclamă atacându-l pe Ludovic Orban, președintele 
Partidului Național Liberal, un lider care a avut mereu un discurs 
tranșant la adresa PSD. De altfel, adevărurile transmise de liderul PNL 
i-au deranjat pe mustăciosul de Teleorman, pe baronul de Vrancea și 
pe alți conducători social-democrați, incapabili să înțeleagă că dreptul 
la liberă exprimare este mai presus de orice, iar metafora politică este 
folosită încă de pe vremea lui Caragiale.  
 
Cum, însă, diferența dintre Ludovic Orban și baronul mioritic este de 
un vagon de cărți în favoarea primului, nu ne așteptăm ca 
”manechinul” de Vrancea să înțeleagă metaforele politice folosite de 
președintele PNL în intervențiile sale la adresa PSD. Când Orban a 
spus că liderii liberali din teritoriu trebuie să ”dea cu parul” în 
președinții PSD de Consilii Județene nu a cerut fapte de violență. Dar 
baronul de unde să-și dea seama dacă a făcut școala la fără frecvență, 
iar când lua un 6 în catalog făcea cinste de parcă ajunsese la 
Olimpiadă? 
 
Ce pretenții să avem de la unul care-i aducea de la barul restaurantului 
șervețelele lui Ponta mincinosul, le aduna de pe jos când i le arunca 
mustăciosul de Teleorman sau ștergea masa cu ele când îi comanda 
Oprică ”interes național”?  
 
Baronul să-și vadă de aeroportul, parcul industrial, autostrada și 
spitalul pe care le-a ”construit” în Vrancea în peste 20 de ani, abia 
apoi să deschidă gura.  
 
Dacă vrea publicitate să-l atace din nou pe mustăciosul de Teleorman 
și să-și încordeze mușchii în interiorul PSD nu să-l atace pe Ludovic 
Orban. Pus cu botul pe labe de către mustăciosul de Teleorman, 
”manechinul” care ”turna la Securitate cu greșeli gramaticale”, după 
cum îl acuza un fost ofițer SRI, s-a apucat să dea comunicate 
împotriva liderului PNL. 



 
Baronul ”șifonează” bugetul județului Vrancea de peste 20 de ani și 
are tupeul să vorbească despre Ludovic Orban. Pe ce lume trăim? 
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