
Rezistă, 
Băsescule, 

Rezistă!
Fraierii ca mine înjură propa-

gandistele hidoase. Tolontan bagă 
la pușcărie țoape frumușele (Ridzi, 
Udrea), iar pe țoapele urâțele le ține 
în redacție.

Bravo, Tolo, bagi, bagi, dar mai și 
scoate, că pe Victor Becali și pe Bor-
cea i-ai băgat și i-ai uitat acolo. Scrie 
și tu zece rânduri, fiindcă Sistemul e 
permeabil la sugestiile tale. Un bu-
nic și un tată a șapte copii au execu-
tat mai mult de două treimi din pe-
deapsă. I-ai băgat, acum scoate-i, că 
așa-i deontologic. Sau nu i-ai băgat 
tu? Aaaa, i-a băgat justiția? Cum e, 
Băsescule, i-a băgat justiția? Înseam-
nă că pe Udrea tot justiția a condam-
nat-o! E bine așa? E bine, e foarte bi-
ne!  Vreme de zece ani, cel mai mare 
om de justiție din România ai fost 
tu, Băsescule! Rezistă, Băsescule, re-
zistă! Apropo, nu te duci la mitingul 
lui Dragnea, împotriva abuzurilor 
din justiție? Să protestezi și tu, fiind-
că ai întărit justiția până ți-ai băgat la 
pârnaie rudele, iar colaboratoarea ta 
de inimă va veni din Costa Rica și va 
sta la Mititica! Băsescule, ai zis sau 
n-ai zis "să se termine cu golanii din 
fotbal"? Cert e că ai terminat fotba-

lul. După ultimul meci al echipei 
naționale (nu știu cu cine a jucat), 
ziaristul Ioan Bratu a scris că Vasile 
Dâncu avea costum FRF cu ecuson 
și a concluzionat că Dâncu (susținător 
al lui Burleanu) e mai tare în PSD ca 
Dragnea (susținător al lui Lupescu). 
Băsescule, ți-a plăcut cum a făcut 
Tolontan "Dosarul Transferurilor"? 
Ți-a plăcut mult, nu? Așa stând fap-
tele, mi-a plăcut și mie cum a scris 
Tolontan despre Udrea. Tolontan 
scrie bine tot timpul, dar despre 
Udrea a scris excepțional. Te oftici, 
Băsescule, te oftici? Nu mai ai nici 
partid, nu? Regret. Înscrie-te în USR, 
poate așa scăpăm și de ciudații aia!

Să schimbăm puțin gama. Ce nu 
reușește cu ajutorul cătușelor, Siste-
mul obține prin presă, javre de pe fa-
cebook și alte creaturi vag antropo-
morfe, care scrijelesc Dumnezeu cu 
"d" mic și "justiție" cu majusculă. Ime-
diat depistezi școala Anaconda (pen-
tru cunoscători) și  SNSPA (Ștefan 
Gheorghiu de tip nou). Vorbeții și zi-
aricii lui Băsescu, preluați de Iohan-
nis, au mai multe semne particulare 
și extindere decât scabia. Propagă ate-
ismul demonic. Publică orice comu-
nicat al organelor represive fără să 
ceară și părerea celor incriminați, iar 
dacă-i întrebi cum e posibil așa ceva, 
îți vor răspunde, cu mândrie, "io nu 
pun la îndoială ce susțin zeii din 
justiție!" Înjură vârfurile fiecărei ra-
muri a Medicinei, aplaudă o crimă 
precum încătușarea doctorilor și îl 
preamăresc pe contabilul tehnocrat 
Vlad Voiculescu. Îi spurcă pe Hagi și 
Ilie Năstase, dar îl omagiază pe Bur-
leanu. Iar în cultură - dezastru. Nu 
le-a scăpat nimeni, de la Arghezi la 
George Călinescu, de la Petru Du-
mitriu la Nichita Stănescu. "Dragă, 
sunt colaboraționiști!" În schimb, e 
un lujer Liiceanu, care face antico-
munism la seral. Să nu uit. Aceiași 
ziarici îi batjocoresc pe poeții 
ceaușiști, dar ii apreciază pe odangiii 
Elenei Udrea. V-am citat săptămâna 
trecută din "Împăratul cu Șapcă, Re-
gimul Băsescu și Elitele sale" (Radu 
Călin Cristea) și nu vreau să vă agre-
sez și azi cu greața lirică semnată Pa-
tapievici, Tismăneanu, Mircea Mi-
haieș, Baconschi. n
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Circulă, de câteva zile, ipoteza potrivit căreia 
Laura Codruța Kovesi va fi numită judecător la 
Curtea Constituțională. Mutarea asta pe tabla de 
șah a politicii i-ar aparține lui Klaus Iohannis. Nu 
sunt foarte sigur pe mine în zona asta, de aia am și 
o mare rezervă. Cei care trimit  judecătorii la CCR 
nu și-au făcut deja norma la numiri? Codruța o fi 
tot în plan sau e un bonus? Dar, până aici, de unde 
și până unde sintagma „tabla de șah a politicii”? 
Eu, întotdeauna, am asociat tabla de șah cu cutia de 
table, așa era în copilăria mea, pe o parte șah, înă-
untru - table. Și atunci? paginile 4-5
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