
De la Johnny 
Hallyday  
la cântăcioşii 
tefelişti

Sâmbătă, "un fragment din viaţa 
Franţei a dispărut" (Nicolas Sarkozy). 
Johnny Halliday a fost depus la L'Eglise 
de la Madeleine.

Un milion şi jumătate de francezi s-
au revărsat în Place de la Concorde, 
scurgându-se spre Tuileries, apoi peste 
Sena, pe Boulevard Saint - Germain sau 
pe  Rue Royale, spre Place Vendome. 
Fluviu uman ca la întoarcerea din cam-
paniile napoleoniene. Lacrimile, emo-
ţia, culoarea şi muzica Parisului din fil-
mele secolului trecut. Capitala lumii 
vechi a adus un ultim omagiu rebelului 
răsfăţat. Preşedintele Macron a amintit 
de vorbele lui Victor Hugo, "une force 
qui va", şi avea dreptate. În ciuda inva-
ziei - ştiţi la ce mă refer - Parisul rezistă. 
În timp ce vorbea Macron, camerama-
nii am panoramat Place de la Madelei-
ne şi am văzut, preţ de două secunde, 
faţada Art Nouveau a restaurantului 
Lucas - Carton, unde te poţi regala cu 
cea mai bună raţă din lume. "Canard 
apicius", adică raţă coaptă cu miere, ier-
buri şi mentă. Invadatorii nu vor cu-
noaşte niciodată La joie de Vivre et du 
Manger a Parisului. A fost pentru pri-
ma dată când l-am apreciat pe Macron. 
Era însoţit de străvechea sa nevastă. 
Ouşorul francez a venit cu găina galică. 
Atunci când Macron, fost fotomodel 
pentru revista Garcon, a deschis gura, a 
fost fluierat. Şi a încheiat făcând un mi-
lion şi jumătate de oameni să plângă. 
Discurs în franceza marilor scriitori, 
spălat de păsăreasca corporatistă - ca-
cofonia merge. Mare, impresionant 

orator! Şi periculos, ca toţi conducăto-
rii cu talent retoric.

Credeţi că Dragnea ar reuşi să zdrun-
cine inimioarele tefeliştilor? Scuzaţi-mă 
că am băgat Les etoiles de Paris în deschi-
derea categoriei Combinagiul şi Jenibilii. 
Aceşti intelectuali tefelişti, care îşi lansea-
ză mesaje ca hapciupaliticii, cu luminiţele 
telefoanele, dar debordează de inteligen-
ţă, desigur, ei bine, aceşti mici torţionari 
neomarxişti din Piaţa Victoriei au şi ei 
lideri din rândul lucrătorilor cu muzi-
coasă. Dar respectivii nu sunt artişti, ci 
cântacioşi. La Paris erau ceremoniile 
pentru Johnny Hallyday, iar la noi Târ-
gul de Crăciun din Piaţa Constituţei. În 
fiecare seară alţi dilibadişti, plătiţi de 
eminenta ţoapă Gabiţa Firea cu zeci de 
mii de euro - bani publici. Mizeria asta o 
fac şi alţi primari pesedişti şi complexaţi. 
Plătesc un stol de afoni, care pe urma îi 
înjură. Dacă ar fi şmecheri, primarii i-ar 
pune pe cântacioşii tefelişti să piţigăias-
că, înainte de a semna contractele, artico-
lul 61 (1) din Constituţie: "Parlamentul 
este organul reprezentativ suprem al po-
porului român şi unica autoritate legiui-
toare a ţării." Puuuuunct! După recitare şi 
înregistrare, ar trebui să-i oblige să strige, 
într-un picior, şi un "Trăiască PSD !", şi 
să-i ameninţe că filmuleţele vor ajunge pe 
youtube, dacă privigheciorile tatuate mai 
instigă lumea, în Piaţa Victoriei. Să îi vo-
teze fanii pentru Parlament şi pe urmă să 
lanseze cântacioşii triluri despre "legile 
justiţiei". Nu mai poate poporul român 
de legile justiţiei şi de alte izmeneli ale 
Monicăi Macovei. n
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Serviciile, 
acŢiuni la 
purtător!

cocina din 
parlament şi 
manipularea 
pas cu pas

Amenda 
pentru lipsa 
rovinietei  
se prescrie
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Meleşcanu, 
„împăiat” de 
Maior la MaE!

Adormitul 
cioloş îşi  

face partid

nu-l mai deranjaţi 
pe ambasadorul 
româniei la londra!

Ex-tehnocratul trebuie să răs-
pundă la o întrebare: ce-l face să 
creadă că va reuşi într-un demers 
pornit de la zero atunci când a ratat 
lamentabil într-o situație în care a 
avut din start toate atuurile: sus-
ținere europeană, sprijinul preşe-
dintelui, opoziția la picioarele sale, 
şi simpatia românilor sătui de ve-
chii politicieni? Auzim? 
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Justiţiei  
se ceartă pe 

Facebook
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regală 
schimbă 
macazul

Bitcoin 
devine  
noul aur
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Răzvan 
Ioan  

Boanchiş
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În fiecare 
vineri, din  

15 decembrie, 
naţional îţi 
aduce filmul 
de weekend. 

Ați văzut-o pe RAMONA BĂDESCU interpre-
tând "Elle voulait jouer cabaret" (Patricia Kaas) la "Te 
Cunosc de Undeva"?. Dacă ați ratat momentul, păcat! 
Dincolo de accentul francezo-rus de-a dreptul ex-
cep-țio-nal, Ramona a arătat atât de bine încât nu i-ar 
fi plăcut nici măcar lui Remus Truică. 

ramona, occhio show!

poza zilei

o colecţie specială de filme marca BBC
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