
Copiii de 
proCurori 
comuniști  

și de 
securiști fac 
anticorupție

Lui Iohannis i-am zis "sasul elocvent 
ca un Trabant". Pe Dragnea l-am făcut 
"individul amfibiu și vâscos". Dar lui 
Dragnea îi voi modifica această carte de 
vizită. Nu merită caracterizat urât cu 
vorbe frumoase. El n-a luptat împotriva 
abuzurilor din justiție. A manevrat doar 
pentru dosarele lui, fără să-i pese de su-
te de familii distruse. DACĂ DRAG-
NEA  AR FI FOST ACHITAT, FIDELII 
LUI DIN PSD NU MAI SCHIMBAU 
CODURILE ALEA STALINISTE.

Pe de altă parte, atâta mâhnire câtă 
am adunat săptămâna trecută, întrea-
ga săptămână trecută, nu am simțit de 
mult. Din mai multe motive, toate 
mai jos.  

Foști colegi de liceu și prieteni din 
tinerețe au preluat postarea lui Mircea 
Cărtărescu. "Mulțumesc, Laura Codruța 
Kovesi! Ai fost și ai să rămâi simbolul 
unei Românii mai bune. Dacă vei can-
dida vreodată la președinție, voi fi pri-
mul care te va vota." Mircea  Cărtărescu 
e un mare scriitor - nu cel mai mare de 
după Al Doilea Război Mondial, cum a 
susținut Manolescu - și poate fi cau-
ționat. Cărtărescu face și el o lucrare, as-

ta-i viața. Pleșu și Cărtărescu au talent și 
nu trebuie puși pe același plan cu Pata-
pievici și Liiceanu. Și e treaba lui Cărtă-
rescu dacă dumnealui girează un Vlad 
Țepeș fără mustață și cu mai puține lec-
turi decât originalul, deși, pe vremea lui 
Țepeș, nu exista prolifica Editura Hu-
manitas, unde au publicat numai genii, 
de la Noica și Cioran până la Ramona 
Ursu și Emilia Sercan. Responsabil pen-
tru alăturare e Liiceanu și îl felicit. 

Pe colegii de liceu și prietenii din 
tinerețe n-am cum să-i înțeleg. Din 
2010 încoace, chiar din 2008, de când a 
început prigoana, profesori universi-
tari au fost ținuți în celule cât niște 
cuști pentru maidanezi, alături de vio-
latori. Copiii de securiști și de procu-
rori comuniști fac anticorupție, deși nu 
au cunoștințe minime de economie. 
Dacă le dai să conducă un chioșc de 
biscuiți, îl bagă în faliment după o săp-
tămână. Iar mișcările de stradă sunt 
confiscate  de tefeloazele care înjură 
comunismul și iubesc "pe fals" capita-
lismul. În anii ' 90, eu și prietenii mei 
visam să ne deschidem afaceri, cu trei 
angajați, cu 15 sau cu 100, nu contează. 
Unii au avut succes, alții nu, cei mai 
mulți - nu. Dacă mulți dintre noi au ca-
potat, nu înseamnă că trebuie să avem 
boală pe băieții care au avut succes. 
Important e că toți am riscat. Capita-
lismul înseamnă vis și risc. Aveam vi-
suri de patroni, nu mărunte planuri de 
amploaiați. Tefeloazele astea, în loc să 
riște, preferă să se angajeze la multi-
naționale și să devină sclavi ai băncilor. 
Pe perioadă limitată, desigur. 30 de ani 
trec repede, nici nu știi când ai mier-
lit-o și ai lăsat moștenire niște datorii. 

Iar suprema mâhnire a mea, de săp-
tămâna trecută, a reprezentat-o cazul 
Monica Pop, adică ochiul ager și salva-
tor al unei națiuni mioape. Cel mai im-
portant oftalmolog român a fost hărțuit 
de organe, martelat de propagandiști și i 
s-a pus sechestru pe casă după o 
reclamație a ministrului cioloșist de la 
Sănătate, un om serios, care n-a absolvit 
Medicina.  Bineînțeles că Monica Pop 
era curată ca lacrima - aici comparația 
chiar merge. Tefeloazele au rămas da-
toare cu scuzele. Vermina useristă din 
presă își imaginează că Monica Pop e 
Clotilde sau Cosette. Dar să vedeți ce 
imaginație bogată am eu, dacă tot vor-
bim despre medici ca despre precupețele 
isterice din Piața Victoriei! n
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Bitcoin BTC
       $ 6.337 
Ripple XRP
      $ 0,4444 
Ethereum ETH
 $ 446,43
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România nu mai este de multă vreme țara în 
care să te poți simți în siguranță, nu mai este 
țara în care să te duci cu fruntea sus la judecă-
tor și să-ți spui păsul. A devenit, și nu de acum, 
țara unde justiția se face la ordin, unde procu-
rorul, dacă ar putea, te-ar condamna direct din 
biroul lui. Este țara unde un banal șef de direcție 
din Parchetul General a ajuns să fie mai puter-
nic decât țara însăși. Atât de puternic, încât pâ-
nă și președintele avea rețineri în a-l demite. 
Sau poate avea interese care nu sunt de nasul 
nostru să le știm. paginile 4-5

La mult așteptatul summit de astăzi cu Do-
nald Trump, președintele vine întărit după 
Mondialul organizat în țara sa, închizând gurile 
Casandrelor și bifând încă o lovitură de imagi-
ne la nivel internațional. Pentru că Rusia a 
reușit un fapt incontestabil: organizarea com-
petițiilor mondiale de fotbal a fost o reușită. 
Stadioane magnifice și funcționale, ambianță 
călduroasă, nici un incident major, sute de mii 
de vizitatori (630.000 de Fan ID, pașapoartele 
de suporter care au însoțit biletele pentru me-
ciuri, scutite de vize, au fost eliberate pentru 
străini încă de la sfârșitul primei runde) au ple-
cat cu amintiri plăcute după ce și-au golit por-
tofelele și cardurile. 

operațiunea de seducere a 
occidentului a reușit, dar 
poporul rus s-a săturat de 
victorii pe burta goală


