
Japca, de la 
pesediști  

la intelectualii 
lui iohannis

Nu agreez intrigantele inculte ca 
Firea și n-aș vota-o pe Găbița nici 
dacă ar candida împotriva contabi-
lului tehnocrat Vlad Voiculescu. M-
am răzgândit. Între Gabi și sala-
mandra oengistă (Colectiv, știți voi) 
Voiculescu, aș alege-o pe Gabi.

Fiind nevastă de marinar, Împă-
răteasa din Voluntari nu se jenează 
să se urce pe catarg și să-i admire 
populimea pânzele bătute de vânt, 
adică lenjeria. Riscă, are tupeu, Gabi 
riscă. Așa s-a dus și lângă Simona 
Halep. Riscând. Și tot riscând a pus 
o întrebare, la mitingul PSD. "V-a 
adus cineva cu japca la București?" 
Gabi, mă tem că da, unii oameni au 
fost aduși cu japca. Oameni, da? 
Oameni, tefeloazelor care v-ați jig-
nit, pe facebook, rudele de la țară!

Am o povestioară pentru tine, 
Gabi! Un primar din Dobrogea a 
ajutat un tânăr bolnav să se îngri-
jească în Turcia. Primăria satului 
care începe cu litera L (alte amă-
nunte nu mai dau, ca să nu le fac rău 
băiatului și mamei sale) i-a plătit 
transportul și o parte din cheltuieli-
le de spitalizare. Până aici, totul este 
minunat, ne bucurăm, trăiască soli-
daritatea rurală și umanismul buge-

tar! Vineri, însă, domnul primar a 
chemat-o pe mama bolnavului și i-a 
zis "mâine mergi la București, la mi-
ting!" "Domnu' primar, scuze, dar 
am treabă, sunt singură, nu pot lăsa 
animalele din curte și gospodăria 
de izbeliște". "Ai uitat cine te-a aju-
tat? Ai uitat, nu, ai uitat? Mâine ești 
în autocar, nu te întreb dacă poți sau 
nu!" Și femeia a venit la București. 
De frică. N-avea de ales. E depen-
dentă de vatra ei din micul și sedu-
catorul Orient atașat Europei. 
Trăiește de-o viață în acel sat din 
inima de sare, de vânt, de pustiu a 
Dobrogei. Iar băiatul ei va mai avea 
nevoie de ajutorul primarului, pen-
tru medicamente. Crunt, nu?

Nu-i singurul motiv pentru care 
n-am votat și nu voi vota niciodată 
PSD. Structural sunt antipesedist, 
dar acum mă interesează abuzurile 
din justiție. Aceasta-i problema na-
ți onală! Autostrăzi, spitale, școli, di-
aspora - vrăjeală, intoxicare, detur-
nare de la abuzurile din justiție! La 
sfârșitul săptămânii trecute, tefeloa-
zele torționare de pe facebook erau 
nemulțumite. "Prea puține arestări!" 
Bestii mici, bestii mici, justițiari și 
pulifrici!

Am început cu japca. Și am 
amintit despre japca unui primar de 
la țară. O jepcuța comunală. Să tre-
cem la o japcă europeană. Un alt 
primar, al unui oraș, a ajuns pre-
ședinte al României. Și nu ține cont 
de Curtea Constituțională. Iar inte-
lectualii europeni care îl susțin au 
zis "Iohannis are dreptate. Decizia 
CCR cere o dezbatere națională ex-
tinsă." Dar condamnările oameni-
lor de afaceri nu cer același lucru? 
Atunci, să meargă (sau nu) lumea la 
pușcărie după "o dezbatere națională 
extinsă." 

Bagabonți, intelectuali de japcă 
și tocmeală! Nemernici care ați cân-
tat-o pe Udrea când era la putere 
(mai vreți citate din "Împăratul cu 
Șapcă, Regimul Băsescu și elitele sa-
le", monumentala carte a lui Radu 
Călin Cristea?), dar n-ați scris un 
rând când Nuți și-a luat șase ani. Ați 
primit bani de la o hoață și voi nu 
știați, nu-i așa? Mizerabili, lași, tră-
dători. n
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1€ 4.6647 lei
1$ 3.9701 lei
1chf 4.0183 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.427 
Ripple XRP
      $ 0,5286 
Ethereum ETH
 $ 468,79

exclusiv

Pe ce se bazează Klaus Iohannis când adoptă 
atitudinea de sfidare totală? Pe slăbiciunea parti-
delor, fără discuție. Și pe lipsa de reacție a noastră, 
a tuturor. De ce își permite să ignore deciziile 
Curții Constituționale? Își permite sau îi permi-
tem? Eu zic să vă gândiți bine înainte de a da vreun 
răspuns. Are Klaus Iohannis niște atuuri pe care nu 
i le știm sau nu i le bănuim? Exclus, nu are niciunul. 
Din acest punct de vedere, oricât de straniu vi s-ar 
părea, aflați că este foarte corect. Joacă la vedere, 
cu aplomb, pentru că știe pe ce se bizuie. Pe slăbi-
ciunea noastră. Și a partidelor. Și ajunși aici iar o lu-
ăm de la capăt.

Povestea reală începe undeva în iarna anului 
2012, la doar șase luni de la preluarea puterii gu-
vernamentale de către Victor Ponta, aflat alături 
de Crin Antonescu la conducerea blocului poli-
tic USL. Mai exact, în dimineața zilei de 2 de-
cembrie 2012, la sediul grupului de firme deținut 
și condus de Nelu Iordache au descins procurorii 
DNA, însoțiți de ofițerii judiciari care au purces 
la un simulacru de percheziție în urma căreia au 
fost confiscați de-a valma metri cubi de docu-
mente. paginile 10-11
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