
Milițienii -  batjocoriți 
târziu, când nu  
mai au nicio putere

Milițienii sunt batjocoriți ca medi-
cii. În sfârșit, golănia în uniformă a 
ajuns lângă elita profesională. Dar 
milițienii merită, merită, merită, mă-
car retroactiv și tot merită. În anii '50, 
dobitocii și sărăcanii satelor au deve-
nit activiști și milițieni. Iar nepoții lor 
au votat USR, fac cooperativizarea pe 
invers. Toți votanții USR ar trebui să 
fie examinați psihiatric, ca să nu mai 
zgâlțâie România niște oameni fără 
niciun fel de temelie. Cultură n-au, 
dar posedă, compensatoriu, datorii 
bancare.

Cătălin Tolontan scrie documentat 
(cu exactitate, cu minute și zile, cu ore 
și orori) despre gunoaiele de milițieni 
care au luat cu japca și la poștă niște co-
pile din familii spulberate, niște prepu-
bere ale nimănui. Aici e treaba statului 
- ce șansă au în viață fetițele orfane sau 
cu părinți pe care îi bagă chiar Tolontan 
la pușcărie, cu anchetele lui. Trecând, 
azi, peste faptul că nu o să-l iert nicio-
dată pe Tolontan pentru otrăvirea po-
pulimii concretizată prin "Dosarul 
Transferurilor", mă simt dator să recu-
nosc că îl apreciez pe acest ziarist sclipi-
tor, care a distrus fotbalul românesc. 
Burleanu e al tău, Cataline!  Eu sunt ci-
titor de Tolontan, fiindcă e talentat, îmi 
plac textele lui deștepte, în care se 

desfășoară eseistic, însă n-am răbdare 
să termin rechizitoriile pe care le sem-
nează în grup, alături de toți tâmpiții și, 
în special, de toate pedichiuristele din 
redacție. Așa că nici nu le mai încep - 
mi se rupe mie de Condrea și alte tâm-
penii care au netezit pârtia toxicului și 
nevotatului guvern Cioloș. Dar ciclul 
"B.D. la minore și la japcă" m-a izbit. Ce 
gunoaie de oameni, ce prohaburi des-
chise au creierele cu fermoarul tras! Cu 
scuze pentru marii criminaliști români, 
așa a fost milițianul (polițaiul) român 
încă de pe vremea lui Pristanda. Umil 
în fața șefilor, aspru cu subalternii, ne-
mernic în raport cu cei anchetați. Vi-
clean. Și mercantil. Pe sume mici. 
Milițianul a fost o teroare. Mă duc la ca-
zuri uriașe, neglijând nedrept anoni-
mii. Lui Nichita Stănescu, de pildă, îi 
era frică de milițianul din Piața Amzei, 
care îl ardea, de fiecare dată când îl prin-
dea, de o sută de lei, fiindcă poetul n-avea 
buletin. Ce mi-aș fi dorit ca Nichita să ai-
bă tupeul lui Adrian Păunescu! Sau al lui 
Fănuș Neagu. Într-o seară, când ieșea cu 
alt scriitor din restaurantul Doina, nea 
Fănuș l-a întrebat pe un milițian (prosto-
boul îi ceruse să se legitimeze) dacă 
"tovarășa Elena Ceaușescu suge p...". 
Milițianul a fugit, iar prietenul lui Fănuș 
n-a mai ieșit din casă trei zile, de teamă. 
La prima întâlnire cu fricosul, Fănuș Ne-
agu i-a zis "bă, idiotule, tu credeai că 
milițianul are curaj să scrie în procesul 
verbal ce l-am întrebat eu?" Un prieten 
de-al meu (șmecher vechi, Luca Herman, 
ultimul neamț autentic al Constanței) îmi 
spune mereu "și acum, când întorc capul 
și văd un milițian, mi-e teamă, timp de o 
secundă, din reflex, deși știu că nu mai are 
nicio putere." Aici e miza discuției. 
Milițienii nu mai au nicio putere. Nici 
măcar cei de la rutieră, care au fost întot-
deauna băieți buni. Știu, sunt subiectiv. 
Echidistanța e o noțiune invocată de 
proști și folosită de ticăloși. Aș fi vrut ca 
ziaristul cu amprentă pe nume Tolontan 
să scrie despre abuzurile din Justiție, des-
pre medicii batjocoriți de noii milițieni. 
Infinit mai periculoși - milițienii în robe 
negre! Abuzurile în justiție fac mai mult 
rău (economic, în primul rând) Româ-
niei decât analfabeții și ciorditorii bu-
getari din guvernul lui Dragnea. Întâi 
rezolvăm justiția și pe urmă ne ocupăm 
de PSD. Țara asta a crescut între 2000 și 
2009, iar pe urmă a fost lovită de două 
crize. Întâi de criza economică și pe ur-
mă de mama crizei, adică de abuzurile 
din justiția controlată. România are ne-
voie de medici, nu de inchizitori. n
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Bella Hadid 
s-a dezbrăcat 
iar, de peisaj 
bucurându-se, 
spre invidia 
milioanelor de 
admiratori, un 
biet căţeluş.
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„Cred că avem o problemă majoră cu legile 
Justiţiei și cu Codurile în România”, s-a grăbit 
Klaus Iohannis să declare după întrevederea cu 
Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Eu-
ropene. Eu cred că, în realitate, nu avem nicio 
problemă, exceptând faptul că președintele și-a 
făcut un obicei din a nu contrazice Bruxelles-ul 
și Washington-ul. De ce? 

Pentru cine trebuie, metroul bucureștean este 
o veșnică mină de aur. Metroul înghite grămezi 
de bani, nu se termină niciodată, lucrările se lun-
gesc cu anii, iar ce e dat în folosinţă trebuie me-
reu întreţinut, căci altfel devin bazine de înot 
pentru șobolani. Pe scurt, e o afacere fără de sfâr-
șit. Acum, s-a prins și OLAF că din subteranele 
Capitalei se ciordește regește.
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