
Tinerii  
ruginiți  
și liberi

Multă lume necăjită, multă, nene, 
multă! Zilnic, tefeliști și antitefeliști 
se zvârcolesc, fac spume la herpes că 
i-a suspendat Facebook.

Cu suspendații acneici n-am ni-
mic. Facebook e jucăria lor. Cei care 
mă amuză sunt revoltații care au peste 
45 de ani, oameni cu școală pe vre-
mea ailaltă, cu rate bancare, cu copii 
acasă. Dacă le citești lamentațiile, te 
tăvălești de ras. Ei își făcuseră din Fa-
cebook "o platformă, o tribună", trai-
lailai și trailailai. Dincolo de demago-
gie, grav e că trăiau pe facebook. Bă, 
moșilor puerili, voi ați văzut filmul 
despre creatorul Facebook? Băiatul a 
ajuns întâi milionar și pe urmă și-a în-
ceput viața sexuală. Cum să ai așteptări 
de la Facebook? Cum? Pe facebook îți 
faci capriciile (poze cu plodul în An-
talya) sau micile interese (îți vinzi bu-
telia). Dar dacă te-ai învățat cu netul, 
dacă așa îți plătești facturile sau îți tra-
tezi bolile citind forumuri în loc să te 
duci la doctor, atunci suportă și Face-
book-ul. Un prieten de-al meu vechi 
mai avea puțin și plângea, săptămâna 
trecută, fiindcă l-a exmatriculat face-
book. Nici când a picat la facultate n-a 
fost mai trist.

Dacă s-ar închide Facebook și 
celelalte "locații" (cuvântul preferat 
al hapciupaliticilor dependenți de 
internet) de bârfă, ar fi doliu național 
în România. Iar dacă ar dispărea In-
ternetul, jumătate din populația lu-
mii ar muri. Dar nu se va întâmpla 
asta, ca să nu dea faliment producă-
torii de arme.

În ceea ce-i privește pe tefeliști, ex-
perimentul Facebook a reușit perfect. 
Săptămâna trecută, niște neo marxiști 
atei, niște idioți se mirau că Patriarhul 
României vorbea tot despre Catedrala 
Mântuirii când a murit Regele Mihai, 
de parcă monarhii noștri n-ar fi fost 
ctitori. Și despre ce ar fi trebuit să vor-
bească? Despre homocroaziere, des-
pre cum se leagănă pederaștii în va-
luri azurii, de la Ibiza la Formentera? 
Biserica a aparat limba română și în-
cercările noastre de cultură. Dacă nu 
era Biserica, ne găsea Carol I gata tur-
ci. Că turciți ne-a găsit, dar fără Bise-
rică ne-ar fi găsit ca pe voievodul Le-
on Tomșa, căruia turcii i-au tăiat na-
sul, urechile și pe urmă l-au plimbat 
pe un măgar, cu o bășică de porc pe 
post de turban. Dar nu s-au oprit aici. 
Ca să-l avertizeze pe următorul domn 
al Țării Româ nești, i-au vândut aces-
tuia nasul lui Tomșa.

Acești tineri frumoși și liberi sunt 
mai ruginiți decât fierul vechi și o să 
explic de ce. Conversam în urmă cu 
vreo două zile cu D. R. Popescu. Pa-
uză! Sună paralizant asta, "conver-
sam cu D.R. Popescu" - îmi stă bine 
când mă dau grande că mă întrețin 
telefonic cu cel mai mare scriitor ro-
mân în viață. D. R. Popescu îmi po-
vestea o întâmplare pe care o știe de 
la un poet din Iași. Vă aduceți aminte 
ce a zis Petre Roman, în '90, că indus-
tria noastră e un morman de fiare 
vechi. O fabrică din Iași s-a vândut 
așa, la fier vechi. După câțiva ani, s-a 
aflat că fierul vechi merge excelent. 
În Italia. S-a reconstituit fabrica din 
Iași în Italia. Tinerii ruginiți și liberi 
nu pot da același randament ca fierul 
vechi decât dacă îi ducem la Bruxel-
les, oraș cu care fac zilnic gargară. 
Dar nu la Parlamentul European din 
Bruxelles, ci lângă Gara din Bruxel-
les, ca să gonească fetele vesele din 
vitrine și să declame "pentru UE, ne 
punem noi în genunchi!" n
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Hăineală, 
pact cu 
Diavolul! Rodica nassar 

se împuşcă în 
cap de dragul 
Gabrielei Firea
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„colorate”  
de la servicii 
pentru 
procurori!

Băncilor li 
s-a pus pata 
pe BiTcoin

ccR vrea:  
se face parchet 
pentru magistraţi

noi cu teleorman,  
ei cu viitorul lumii
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cupa popilor la... schi

iohannis, 
BrudershafT  
cu „penalii”
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apar noi interdicŢii

poza zilei
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6679 lei
1$ 3.8116 lei
1chf 3.9611 lei

Bitcoin BTC
  $ 10488.34 
Ripple XRP
      $ 1.2456 
Ethereum ETH
 $ 960.25

vacanţele în chamonix, 
perla alpilor Francezi, 
compromise total

românia e pe drumul 
cel bun: premierul 
desemnat Viorica 
Vasilica dăncilă şi-a 
schimbat coafura. 

există 
speranţă!

Acum, în afara procurorilor anticorupție, 
cam toată lumea se întreabă ce le trebuie servici-
ilor limuzine cu mult peste 100.000 euro, chiar 
dacă „motivația” internă a acestui shopping 
dezmățat de mașini de lux este că astfel, la vola-
nul acestora, ofițerii sub acoperire ar putea pă-
trunde mai lesne în „cuiburile de fițe” pe unde 
și-ar face veacul „țintele” informative.

Nu se cade așa ceva, Rodico. Ești prietenă la 
cataramă cu Ion Iliescu, cel mai important pro-
tector al soțului, Nassar Nassar. Și cred că nu era 
singurul. Ai relații deosebite cu Adrian Năstase, 
care, la rândul lui, a avut raporturi excelente cu 
Rafic Hariri, fostul premier al Libanului, la fel de 
libanez ca și soțul. Rodico, chiar dacă nu ai nicio 
expertiză în materie de medicină, ai totuși un 
frate primar la Sectorul 2 al Capitalei. Primar 
PSD, firește. Ești nașa de cununie a fiicei lui 
Onțanu, generalul improvizat de Gabriel Oprea. 
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