
Copiii câmpului 
tactic

Detestat și bizar partid, acest PSD! A 
câștigat alegerile și e fugărit și înjurat prin 
Piețe, de un an. N-am votat niciodată 
PSD, dar nici nu mă pot asocia cu Piața 
Victoriei, comparată fraudulos cu Piața 
Universitățîi 1990. În Piața Universității 
se striga "Jos Securitatea!" și "Cu noi e 
Dumnezeu!". Neomarxiștii atei din Haș-
tag Rezist sunt interfețele unei insti tuții 
pe care n-a votat-o nimeni, dar îi condu-
ce și ii arestează pe români. 

Poate vă interesează - nu cred - păre-
rea mea despre protestul magistraților. 
Îi respect prea mult și nu-mi permit să-i 
critic nici în gând. Dar, fiind deontolog, 
îi voi da cuvântul unui prieten de-al 
meu, avocat. "Curtea de Apel s-a delimi-
tat de mitingul eroilor din magistratură. 
Nu erau cam tineri acei eroi? Păreau 
niște copilași luați din căminele studen-
țești. E mult dacă îi numesc uteciști ai 
Dreptului sau săgeți ale câmpului tac-
tic?  În felul asta vor să avanseze? Le e 
teamă de cei care le-au dat putere?  Au 
ieșit pentru că nu vor să răspundă. Așa 
cum fac doctorul sau șoferul. Malpraxis 
e un termen care trebuie extins în toate 
meseriile. Stăteau pe treptele tribunalu-
lui, dar despre procurorul abuziv Porto-
cală n-au amintit. Și nici despre finan-
țarea oengeurilor în mod netransparent. 
În schimb, dau pilde pe facebook și 
amestecă infracțiunile violente cu aface-
rile, pe care le definesc drept infracțiuni 

economice. Sunt mici, legile abia se se-
dimentează în mințile lor. Cum să le și 
aplice, cum, cum? Ei sunt pregătiți doar 
pentru examene, dar bagă oamenii de 
afaceri între ziduri. Vor înțelege ce au 
făcut abia peste 20 de ani, dar pentru as-
ta mai au nevoie de stagiatură și practi-
că. Ai văzut, în America, la care se în-
chină ei, în filmele americane, cine sunt 
judecătorii? Bărbați trecuți de 55 de ani. 
Acei oameni înțeleg ce înseamnă per-
emptoriul, vinovăția, pedeapsa, repa-
rația, misericordia. La noi, se forțează 
înregistrările ca să se rupă o păsărică 
din context. Tu, absolvent de Drept, 
accepți înregistrări ambientale? După 
probe se scobește. Nu le storci de la om. 
Și nu aproximezi. Și nu-l obligi să facă 
denunțuri. Iar instanțele acceptă așa ce-
va. Fără flagrant nu merge, nu merge, 
gata cu microfoanele și înregistrările 
apărute după șapte ani! Iar prejudiciile 
trebuie să fie certe, reale și exigibile, nu 
estimate. Luând grosimea unei cărți, le-
gile adună cinci centimetri. Excepțiile 
pot să adune 10 sau 20 de centimetri, iar 
excepțiile sunt pentru magistrați! Eeeee, 
lăsăți, lăsăți, mai luați-o și pe urmele no-
tarilor! Mai puțină analiză și mai multe 
certitudini! Și răspundere, răspunderea 
magistraților in fața legii, ca medicii!"

Așa s-a exprimat omu', eu ce să-i fac? 
Era prea vehement și am schimbat vorba. 
El cu ale lui, eu cu "să vină Prințul Nico-
lae!" Și dacă n-aș fi monarhist, m-aș face, 
ca să scap de sasul elocvent ca un Tra-
bant. Și de Miss Mamaia (nicio legătură 
cu stațiunea) fără nepoți. Lângă sicriul 
Regelui, doamnele au venit cu capetele 
acoperite. Carmen își asortase sursa de 
frivolitate cu goliciunea genunchilor. n
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Lazăr sau 
suspiciunea 
rezonabilă 
de a nu 
înţeLege ce 
se întâmplă

Franţa şi 
germania 
cer legi 
pentru 
Bitcoin

excLusiv

Regizoarea  
de voluntari  
a mafiei 
taxiurilor

Magistrații, 
buni de plată

Radu al 
României, 
Duda zilei...

După stomac, ciocîrlan şi-a 
pierdut şi mâna dreaptă!
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Trump aprinde 
Războiul Rece

Maneaua, 
sufletul 

Medicinei

ţineţi-vă 
departe de 
TvR. începe  
circul 
eurovision
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Se revoltĂ  
Şi StudenŢii.  
de la ŞoSete 
pânĂ la riMel

SĂ fie fĂrĂ nuMĂr...
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‘

Magie de 
Crăciun. 
MARIAN 
RÂLEA a 
înviat la doar 
câteva minute 
după ce  
PRO TV a 
anunțat că 
"Magicianul"  
a murit. 

eu pot,  
eu sunt 
magician!

BăRBaţi 
De 
onoaRe!
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Țara arde și principalii doi 
actori politici au dispărut 
public! Pentru că, la puțin 
timp după ce se declarase 
practic „Jihadul” prin 
trâmbițarea unei modifi-
cări legislative prin care 
președintele României să 

fie scos cu totul din ecuația 
numirii procurorilor șefi, 
„războiul total” dintre 
Klaus Iohannis și Liviu 
Dragnea nu doar că nu a 
pornit, dar cei doi lideri ai 
marilor tabere politice din 
România au intrat în „si-

lenzio stampa”, lăsându-și 
„maimuțoii” de serviciu să 
asigure circul parlamentar 
sau din stradă pentru 
activiștii de partid,  
electorat, societate  
civilă și agențiile de  
presă internațională.

Într-un mare stil, deja consacrat, Gabriela Firea a 
întrerupt, ieri, programul obișnuit al România Tv 
(televiziune fan) pentru a face anunțuri importante 
pentru omenire. Ca o mare regizoare, una fără Os-
car, ce-i drept, primărița a intrat în direct să anunțe 
măsurile apocaliptice pentru taximetriști (sâc! Uber), 
dar să mai adune și ceva capital de imagine (adică 
electoral) pe spatele Regelui Mihai I.
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Deja se simte manipularea, mai ales că ne anunță că ies 
în stradă și nu mai intră în case decât atunci când majori-
tatea parlamentară își va retrage proiectele. Pe cuvântul 
vostru că stați în stradă de Crăciun și de Anul Nou? Și în 
sesiunea de examene? Bine, HAI PA!

Carmen Şerban, 
pe urmele lui 
victor Babeş

„Suntem în fața unor puteri rivale, Rusia și China, care 
încearcă să pună la îndoială influența, valorile și bogăția 
Americii. America este în joc și America va câștiga” au trans-
mis SUA Rusiei lui Putin”.
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