
Respectați 
și băRbații 

cu fuste 
scurte!

Dacă nu ești cu Bruxelles, te-au ars 
tefeloazele talibane. Te-a mâncat ciu-
ma roșie, ești bolșevic - caramele din 
astea. În schimb,  dumnealor, 
neomarxiștii atei, au voie să-l admire 
pe Che Guevara.

Ca să nu fiu incorect politic, m-am 
pregătit temeinic pentru textul despre 
ultima paradă gay. Am văzut, dumini-
că seara, la TVR 2,  filmul educativ 
"Copiii sunt bine - mersi", în care două 
lesbiene (Annette Bening și Julianne 
Moore) au o fată și un băiat, făcuți prin 
inseminare cu același donator de sper-
mă și, ca să vezi hazardul, Julianne Mo-
ore se babardește cu masturbatistul vo-
luntar, dar, până la final, iubirea lesbia-
nă învinge, înălțător, înălțător!

Am și o propunere, totuși. Când 
mai auziți despre bărbați în fuste scur-
te sau despre fotbal feminin, gândiți-vă 
la acest elogiu al piciorului de femeie, 
adus de Ion Vinea, în romanul "Luna-
tecii". N-am răsfoit "Lunatecii" de vreo 
20 de ani. Zilele trecute, însă, am cău-
tat capitolul despre regele și clovnul, 
pușcăriașul și patronul lumii culturale 
din Belle Epoque (Al. Bogdan Pitești, 
în carte Adam Gună) și am dat peste 
acest fragment. "Cei mai tineri dintre 

oaspeți stăteau întinși pe blănurile de 
leopard, pe care odihneau, în tecile lor 
de mătase, picioarele femeilor. Erau pi-
cioare subțiri, cu linia plăpândă și ner-
voasă, grațios arcuite, mândre și aris-
tocratice, în prefăcuta lor nepăsare. 
Erau altele, sprintene până și în 
nemișcare, zvelte și musculoase, făcute 
pentru dans, pentru avânturi supreme. 
Picioare de silfide și diane, și lângă ele 
- altele mai materiale, cu gleznele mai 
plastice, cu pulpele mai leneșe, mai pli-
ne, chemând dezmierdarea ochiului și 
întârzierea leneșă a pipăitului. Și pi-
cioare mai grele, de femeie răsăriteană 
și de odaliscă. Și erau altele de bacantă, 
rotunde și vânjoase, în care finețea și 
moliciunea se îmbinau cu moliciunea 
mușchilor ghiciți, picioare tainice și 
primejdioase cu mușchii în repaos. Pi-
cioare agresive și apucătoare ca un 
clește, lacome în deschiderea lor ca 
pantele unui abis. Unele stăteau la 
pândă, jivine atente, altele își spuneau 
răsfățul de a se ști dorite, altele se 
ațineau trufașe ca păunii. Picioare ca-
re chemau visul și rugăciunea păgână 
a unui idolatru. Picioare viclene și tră-
dătoare, falnice și sfidătoare, mute și 
somnoroase. Lucu (personajul princi-
pal, n.m.) le simți deodata pe toate în 
jurul lui ca pe un vârtej magnetic. O, 
de-ar fi putut să-și facă un mănunchi 
pasionat, o roată bezmetică din ele 
toate..."

Așa se scria pe vremuri. Dacă mai 
puteți, după acest fragment, să 
apreciați bărbații în fuste scurte și fot-
balul feminin (crampoane pe picioa-
rele Sophiei Loren!) înseamnă că 
sunteți bogați sub freze.

Să rămânem la corpul omenesc. 
După mitingul PSD, Grigore Cartianu 
a pus pe facebook poza unui umflat al 
lui Dragnea, care-și ridicase cămașa 
peste burdihan. "Ne arată și operația 
de apendicită", a comentat Grigore. 
Dar cicatricea era în stânga burții! In-
telectualule, operația de apendicită e 
de dreapta! Operația de apendicită l-a 
votat pe Iohannis! Grigore - scriitor și 
el! Coleg cu Vinea, nu? Cartianu are 
păreri despre cultură, despre Medici-
nă, un erudit de școală nouă. E inutil 
să vă povestesc că îl apreciază pe con-
tabilul Vlad Voiculescu, ministrul 
tehnocrat al Sănătății. Apendicita de 
stânga, descoperită de Cartianu, poate 
genera bancuri despre hernie. De pil-
dă, un bărbos cu sutien a sunat un doc-
tor. "Aloooo, domnu' doctor, s-a lăsat 
un testicul!" "Unde vi s-a lăsat?" "În de-
tartraj." n
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monitoRizaRe La sânge

1€ 4.6586 lei
1$ 3.9518 lei
1chf 4.0067 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.763 
Ripple XRP
      $ 0,5719 
Ethereum ETH
 $ 522,89

Magistrații țipă ca arși când presa, tot mai des 
în ultima vreme, le înfige un ac în cap și-i expe-
diază la insectar, ca să îi vadă lumea. E un abuz, 
se atacă libertatea și independența justiției, cântă 
la unison corul robelor ce se simt șifonate până 
în străfundurile ființei lor de împărțitori ai 
dreptății. Judecători condamnați? Există. Procu-
rori condamnați? Există și ăștia. Sună bine? Fără 
a generaliza, dar justiția are momente când arată 
ca un grup de sfinți ieșiți la picnic, unde mai trag 
și ei o țigară, beau un șpriț și ciupesc de fund mu-
ritoarele.

Pus la zid de CCR și amenințat explicit de 
Dragnea, pentru prima dată, cu suspendarea, Kla-
us Iohannis se agață ca înecatul de pai, în cazul lui 
de Comisia de la Veneția. pagina 9
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