
Sictir, 
tefeloazelor!

În calitate de semnatar ("nefrecven-
tabil" - cuvânt la modă printre stupizei) 
al cărții "Sictir, bagabonților!", îmi per-
mit să le retransmit "Sictir, tefeloazelor!" 
tuturor înguștilor la minte care au zis, 
măcar o dată, din 2010 încoace, de când 
a început prigoana neostalinistă, că "nu 
se comentează deciziile justiției".

Într-o lume în care neomarxiștii atei 
contestă existența lui Dumnezeu, iar 
sataniștii îl spurcă pe Dumnezeu, noi n-
avem voie să comentăm hotărârile luate 
de niște oameni care au șefi, dorință fi-
rească de parvenire, rate bancare, 
vacanțe și simpatii sau chiar aderențe 
politice. Interesant, foarte interesant. Să 
vedem ce părere aveau scriitorii despre 
chestia asta.

Tolstoi a zis cu mult timp în urmă 
"cine n-a făcut pușcărie n-a cunoscut 
Statul", așa că vin mai aproape, cu niște 
citate lejere din doi autori consistenți. În 
"Balanța" lui Băieșu, profesoara Nela se 
întâlnește, "la niște cârnăciori și un șalău 
prăjit", cu procurorul care i-a arestat 
bărbatul. Nela (în ecranizare, Maia 
Mor genstern) îl ia repede pe domnul 
magistrat: "Spune-mi și mie, voi, procu-
rorii, după ce criterii sunteți selecționați? 
Impresia mea e că procurorii sunt cei 
mai răi, mai câinoși și mai inumani din-
tre funcționarii Statului. Întotdeauna 
voi cereți pedeapsa cea mai mare, vă 
luptați până în pânzele albe ca vinova-
tul să fie, dacă se poate, lichidat. Mi-a 

povestit cineva că, acum un an, l-ați 
condamnat la moarte pe un șef de car-
mangerie, pentru că a furat o mie de ki-
le de carne. Nicăieri în lume nu există 
pedeapsa capitală pentru delict econo-
mic." Diatriba Nelei a apărut în versiu-
nea cenzurată a "Balanței", din 1985. Ce 
a făcut Ion Băieșu se numește antico-
munism făcut la timp, nu după 1990, 
când am fost eu în Piața Universității. 
De atunci tot aud că și Piața Universității 
a dat eroi. Uite cum m-a pândit marti-
riul și nu m-am prins!

Trec la un thriller novel, "Avocatul 
rebel", de John Grisham, probabil cel 
mai bine vândut autor din lume. Gris-
ham a fost avocat, cunoaște bine Siste-
mul. "Prezumția de nevinovăție este 
acum prezumția de vinovăție. Povara 
dovezilor este o denaturare fiindcă dove-
zile sunt adesea minciuni. Vinovăția din-
colo de orice îndoială rezonabilă se rezu-
mă la asta: dacă există vreo suspiciune că 
o persoană ar fi comis o infracțiune, 
atunci haide s-o băgăm la pușcărie!" "Te-
ai aștepta ca procurorul să spargă șirul 
de mincinoși chemând la bară și un mar-
tor credibil, dar asta ar necesita ceva 
inteligență". "La un moment dat pe par-
cursul zilei, judecătorul și procurorul se 
întâlnesc în secret. Nu sunt poftit, în ca-
litatea mea de avocat. Regulile de proce-
dură interzic astfel de întâlniri clandesti-
ne și totuși ele au loc." "Un an de închi-
soare, pentru un om nevinovat, este no-
roc chior în sistemul nostru. Sunt mii de 
oameni, închiși de zeci de ani". "Toți pro-
curorii au același defect genetic; nu văd 
adevărul decât atunci când îi izbește în 
față. Se agață de teoriile lor. Știu că au 
dreptate pentru că au fost convinși de as-
ta luni bune, poate chiar ani." "Să obțină 
o condamnare e un lucru mai important 
decât dreptatea." "Procesul ăsta n-are le-
gătură cu dreptatea, ci cu ideea de a 
câștiga. Și pentru a câștiga, fără nicio do-
vadă reală, Huver (procurorul din "Avo-
catul rebel", n.m.) trebuie să inventeze și 
să atace adevărul de parcă l-ar urî."

Fiind un bramburit, nu un riguros, 
nu prea m-am ținut de sublinieri, pe car-
te. Am citat de la paginile 12 - 18 și 77 - 
83. Romanul are 442 de pagini și cam 
așa e tot. Nu mă dau vreun impecabil. 
Am ales ce mi-a convenit. Dar eu n-am 
oameni pe conștiință. Aaaaa, și am uitat 
ceva esențial! Așa sunt tratați în America 
lui Grisham indivizii bănuiți că ar fi cri-
minali în serie, nicidecum oamenii 
acuzați pentru derapaje economice. n
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psd insistă: scoate 
a doua „biblie”!

Scandal sexual la 
Vatican:  un gigolo 
aruncă bomba!
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6596 lei
1$ 3.7745 lei
1chf 4.0146 lei

Bitcoin BTC
      $ 11.006 
Ripple XRP
      $ 0,9397 
Ethereum ETH
 $ 834,16
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Dan Negru: 
„80% din 
scandalurile 
de presă, 
paparazzi, 
povești 
mondene 
sunt 
aranjate cu 
vedetele”
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„Tefeleii”, 
lăsaţi fără 
„caşcaval”!
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marea retragere românia se  
tot calcă pe 

bombeuri
Oricâte stăruințe s-ar depune, avansul spre 

starea de normalitate tot utopie rămâne. Și cine 
să facă efortul de a identifica normalitatea? Par-
tidele sunt ocupate cu datul la glezne, zi de zi, în 
Parlament. Liderii nu-și văd capul de conferințe 
de presă unde vorbesc nimic. Asta, dacă nu-și la-
să rând la DNA, unde procurorii îi cercetează 
pentru fapte care nu s-au petrecut. SRI are nor-
malitatea lui, care nu se pupă decât cu cea a Sta-
tului Paralel. Iar a lui Iohannis, tot pe aici. Cinic 
și cu aere de plictiseală, trimite tuturor același 
mesaj din spatele zâmbetului arogant: m-ați ales 
președinte, ce vreți mai mult de la mine?
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Păcat că nemţii care vin la noi nu sunt la fel cu 

nemţii care rămân în Vaterland.
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