
Ce a înțeles 
USR din vitejia 
procurorilor 
de la Ploiești

Să ne amintim de școală. Județul 
Prahova (cred că) este cel mai dezvol-
tat din țară. Se întinde de la jumătatea 
distanței București - Ploiești până spre 
Predeal, e prevăzut cu o rețea bogată 
de șosele, fiind străbătut de la sud la 
nord - vest de DN1, are dealuri, munți,  
industrie, supermarketuri, orașe - 
stațiuni, telecabine, monumente, case 
memoriale, rezervații naturale, sate 
agro-turistice, livezi, podgorii, păduri, 
fond cinegetic bogat plus resurse natu-
rale, adică petrol, gaze și o lume inter-
lopă care a fost mereu la concurență cu 
șmecherimea din București, Constanța, 
Craiova și Brăila.

În condițiile astea, nu putem cauta 
sfinți printre oamenii de afaceri ai lo-
cului sau iezuiți printre procurorii pra-
hoveni. Grav mi se pare că se încearcă 
deturnarea populimii cu afirmația 
"acuzațiile aduse procurorilor aparțin 
unei dinastii de penali". Dar dacă 
acuzațiile se vor dovedi reale, ce con-
tează cine le aduce? Fratele lui Băsescu 
a ajuns la pușcărie după dezvăluirile 
neamului Bercea. Se povestește că, la 
Ploiești, organele ar fi comis abuzuri în 

cascadă. Denunțuri mincinoase, 
amenințări la adresa anchetaților, pe 
care am înțeles că îi puneau să fabrice 
și să planteze probe false. În ultimii 
cinci ani, mulți procurori au avut o pu-
tere de dictatori sud-americani, fiind 
cobzăriți de armatele de neopropa-
gandiști de pe facebook. Iar atacurile 
la adresa Andreei Cosma sunt josnice 
din punct de vedere al Uniunii Euro-
pene, pe care o adoră opinioții care au 
avut neobrăzarea să nege existența Sta-
tului Paralel. Dacă fiica baronului pra-
hovean e bună și dusă la solar, nu în-
seamnă că-i golancă. Și poate că nu-i 
dusă la solar. Am auzit la o emisiune 
de mondeneală că bronzul de Bucegi 
ar fi cel mai meseriaș. Ce treabă are 
Statul cu fustele șucare ale domnișoarei? 
"Fusta este o pătură socială care acope-
ră un organ central unde poate pă-
trunde orice membru bine dezvoltat. 
Totul pe sistemul trei la vale, doi la de-
al, pe sub fusta de tergal". Habar n-am 
din cine am citat, poate că din mine, 
dar ideea asta nici procurorului Porto-
cală nu i-ar fi trecut prin cap.

Ce a priceput USR din aceste cas-
cadorii ale Statului de Drept? Să ne re-
culegem parcurgând un site de propa-
gandă! "Gabriel Liiceanu și alți intelec-
tuali și activiști lansează împreună cu 
USR o strângere de semnături pentru 
modificarea Constituției: condamnații 
penal, fără acces în funcții publice ale-
se. USR își propune să strângă 500000 
de semnături, în șase luni". N-am nicio 
îndoială că se vor găsi 500000 de boi 
care să semneze intoxicarea asta. Cum 
am scris ? "Boi"? Scuze, rectific. Vițeluși, 
boușori, boi (destui), tauri (foarte pu-
țini), zimbri (deloc). Până atunci, ridic 
și eu două probleme. Unde l-ați ascuns 
pe Nicușor Dan? Pentru finanțări du-
bioase în campania electorală, alți po-
liticieni au fost închiși. Nicușor Dan a 
dispărut. Și, în final, o bombonică pen-
tru Liiceanu. Domnule bre nea Gabi 
cinstitu', matale ai un prieten. Îi dau 
doar prenumele. Horia. Băiatul ăsta 
conduce o casă de licitații unde s-au 
vândut niște manuscrise eminesciene 
autentice, autentice, inedite, inedite, 
cred că Eminescu a terminat capodo-
perele alaltăieri. Se pare că de la avata-
rurile poetului cu Veronica, revelate, 
relevate și prelevate de Octav Minar, 
nu s-a văzut ceva mai izbutit. Liicea-
nule, nu te mai arunca! n
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codruţa? 
luaţi-vă 
gândul!

Justiţia franceză 
dezbate sexul cu 
o minoră de 11 ani
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

Top-modelul 
de la curling

1€ 4.6572 lei
1$ 3.7738 lei
1chf 4.0413 lei

Bitcoin BTC
   $ 8575.03 
Ripple XRP
      $ 1.0276 
Ethereum ETH
 $ 844.36

Contrar aşteptărilor, Halep  
n-a schimbat trendul.  

delia rămâne cu adidas

în muzică 
nu-i ca-n 
tenis
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Samsarul 
Baciu, 
infiltrat  
la otopeni!

Dacă vrei să o iei razna, nu ai decât să te uiți 
o zi întreagă la televizor. În 24 de ore ajungi 
garantat la vreun stabiliment unde pacienții 
sunt veseli tot timpul. Fiecare spune ceva, 
chiar și când nu trebuie. Codrin Ștefănescu, 
responsabilul PSD cu artileria în emisiunile 
lui Gâdea, trage prima salvă: „Tudorele, fă ce-
va Tudorele!”.

PAG.
14


