
Film despre 
teFeloaze. 

„Haștagieni în 
misiune“

Ultimul miting "pentru justiție" a 
fost tratat superficial, în presă. Eu 
vreau să le fac dreptate tefeloazelor.

Sâmbătă, toți prietenii și cunoscuții 
mei erau la grătar, la zile de naștere, la 
piscine, la nunți, în mall, în parc sau 
acasă. Era frumos, senin, cald, era 
"ein Iohannis wetter", cum se spune 
în stilul de Curte Friedrich cel Mare. 
Hai sas! Voi chiar m-ați crezut așa ce-
remonios - aiurea, tefeloazelor?

Instituțiile care distrug oameni, 
familii, afaceri au fost apărate în Piața 
Victoriei doar de incoruptibilii care 
încasează prin oengeuri și de perușii 
care dau explicații foto în engleză, pe 
facebook - "me and my dog Bobitza". 
Dom'le, să recunoaștem: s-au strâns, 
totuși, câteva mii de haștagieni în mi-
siune, adică de vreo trei ori mai puțini  
decât atunci când au pretins că au fost 
600000 și au semnat condica 
transmițându-i lui Soros mesaje in-
fantile, cu luminițele telefoanelor. S-a 
strigat - frumos, potrivit indicațiilor - 
"nu vrem să fim o nație de hoți". Dacă 
Soros ar fi avut afaceri în România și 
trebuia să plătească taxe aici, tefeloa-
zele ar fi răcnit "vrem să fim o nație 
de hoți". Despre combinatele indus-
triale tâlhărite (Statul a pierdut, doar 

la Sidex, trei miliarde de euro), des-
pre alte zeci de miliarde externalizate 
de multinaționale, tortionarii din 
Piața Victoriei n-au zis nimic. Cu ba-
nii ăia s-ar fi făcut trei autostrăzi Co-
marnic - Brașov. Una pentru cazuri 
demne de SMURD (oengiști, useriști, 
traficanți de medicamente care au 
distrus spitalele), a doua pentru oa-
menii zdraveni la cap, plătitori de im-
pozite, și a treia de rezervă.

Cea mai bună cronică a eveni-
mentelor din ultimul timp a făcut-o, 
la telefon, D. R. Popescu. La 83 de ani 
e mai proaspăt decât toată Piața Vic-
toriei. Întâi m-a dojenit. "Dragă, nu 
mai fi supărat pentru că Burleanu a 
rezolvat fotbalul românesc. Să știi că 
e un băiat în banca lui. Putea să aibă 
dorințe mai mari. Dacă își propunea 
să fie șef la Institutul de Fizică Atomi-
că? L-ar fi condus cu aceeași neprice-
pere." Pe urmă mi-a povestit o călăto-
rie cu trenul. Celui mai mare scriitor 
român în viață i s-a conferit titlul de 
cetățean de onoare al orașului Târgu 
Neamț, dar acest lucru l-am aflat din 
presă - o știrucă înghesuită, pe un site 
care trata în detaliu un viol. "Am avut 
o surpriză plăcută. Drumul Târgu 
Neamț - Bacău a fost parcurs într-un 
timp mai scurt ca de obicei. L-am în-
trebat pe conductor de ce. A răspuns 
că s-au desființat patru stații, pentru 
că, în acele localități, erau niște obiec-
tive industriale care au fost închise, 
așa că trenul nu mai avea de ce să 
oprească acolo. Am ajuns mai repede, 
dar ni s-a oferit încă o surpriză plăcu-
tă, chiar un răgaz artistic, păcat că nu 
sunt pictor. Trenul s-a blocat o oră în 
mijlocul unui câmp, ca să ne provoa-
ce un extaz contemplativ. Am admi-
rat rapița."

P. S. Fiind câștigător al penultimu-
lui Premiu "Ion Creangă" (cel mai im-
portant din România), domnul D.R. 
Popescu avea dreptul la o propunere, 
pentru următoarea ediție. M-a propus 
pe mine. Mi-a zis clar: "Nu o să câștigi, 
dar vreau să te împing acolo, să-i văd 
cum reacționează și să țină minte." Au 
reacționat excelent. Nu m-au trecut pe 
nicăieri, n-a apărut un rând în presă. 
Meseriași - meseriași. Le mulțumesc. 
O să-i țin și eu minte. n
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DescinDeri De amploare

1€ 4.6289 lei
1$ 3.8640 lei
1chf 3.8643 lei

Bitcoin BTC
    $ 8.835 
Ripple XRP
      $ 0,7397 
Ethereum ETH
 $ 737,01

Repoziționările strategice ale taberelor care încearcă 
din răsputeri să salveze ce se mai poate salva din statul 
paralel scot la iveală amănunte de-a dreptul 
halucinante, cum ar fi „capturarea” informațională nu 
doar a unor importanți lideri politici sau demnitari ai 
statului român, dar chiar a unor șefi de servicii secrete.

Politician în cel mai bun caz mediocru, Klaus 
Iohannis a pornit războiul contra PSD fără tru-
pe ajutătoare și înarmat doar cu o praștie – 
Constituția unui stat hibrid, semi-prezidențial 
sau semi-parlamentar în funcție de cine citește 
legea fundamentală. Rezultatul: Iohannis a ajuns 
să fie președinte doar în curtea de la Cotroceni, 
iar restul României este prezidată deja de Liviu 
Dragnea.

Judecători care au dat sentințele pe baza 
bilețelelor primite de la agenți SRI, fie înainte de 
ședință, fie trimise direct din sala de judecată. 
Hotărârile pronunțate nu mai aveau legătură cu 
dreptatea, ci doar cu voința tandemului DNA-
SRI. Procurori care au împins lucrurile dincolo 
de orice lege. Probe ticluite pe baza indicațiilor 
aceluiași SRI. Judecători care au fost complici la 
fărădelegile DNA și care nici acum nu au curajul 
să vorbească. Asta este justiția pe care o apără 
Iohannis? Asta este justiția lui independentă? 
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