Îi iubesc pe
tefeliști și nu îi
voi vota. Vreau
să-i feresc de
tentații
Sfârșitul de săptămână m-a prins
la Constanța. Bun prilej pentru
mulți prieteni, tefeliștii de vârsta a
doua, să mă întrebe "ce faci acolo?
I-ai găsit pe Măzărică și Borcică?"
Sunt civilizat, răspund la întrebări. Ce făceam la Constanța? Căutam finanțare pentru un monument
în amintirea celor trei stripteuze, care au ars de vii în restaurantul Beirut,
în 2014, și n-a căzut niciun primministru din cauza asta. E bun răspunsul? Nu le cunoșteam pe fete, dar
la Beirut mâncam, că-mi place bucătăria libaneză. Cele trei stripteuze
din Constanța de ce nu sunt comemorate pe plan național? Pentru mine, ele sunt foarte importante, pentru că în tinerețe am fost apropiat de
stripteuze, nu de rockeri.
În al doilea rând, le fac o
confidență tefeliștilor de vârsta a doua. Dacă aș fi avut 20-25 de ani, eram
și eu în Piața Victoriei, că doar mă
cunosc, știu cât sunt de inteligent.
Dar uite așa cum mă autoironizez,
vă dau în scris că dacă aș fi condus
eu zbânțuiala din Piața Victoriei,
jandarmii nu dădeau cu gaze. Le-aș

Răzvan Ioan
Boanchiş
fi spus "Tatăl Nostru" și îi linișteam.
Scoteam și o Cruce Creștină. Apropo, știți că Remus Cernea Scaraoțchi
a vrut să dea jos, de pe un perete al
Camerei
Deputaților,
Crucea
Creștină pe care a pus-o acolo marele poet îmbisericit Ioan Alexandru,
care a fost deputat PNȚ-CD? 20.000
de tefeliști (că atâția au fost pe 10 august, "Mitingul Diasporei" - o minciună) și nicio icoană. Da, n-aveau și
ei o icoană! Măcar una de vânzare.
Iar tefeliștii de vârsta a doua, că de la
ei am pornit, o rușine! Dacă tot vor
să fie "în trend", atunci să-și ia izmene termice când ies la miting, iarna,
fiindcă ne-am "updatat" și în materie
de izmene. Acum, izmenelor trebuie
să le zici "colanți termici".
Am promis un răspuns și la întrebarea ce fac "Măzărică și Borcică".
Borcea a fost achitat pe fond și a luat
pe urmă cinci ani într-un dosar în
care nu prea cred că avea treabă. "Nu
se comentează deciziile justiției."
Dar cum mi-aș permite? Sentința mi
se pare din gama "Astă-vară la Crăciun, mâncam mere dintr-un prun"
(Tudor Arghezi). Mesajul Sistemului
a fost clar. "Încă suntem aici!" Ce
mi-a plăcut e că pe Borcea l-a înjurat
și o divă de 50 de ani, fiica unui frate
de fotbaliști. Obiceiul ăsta nobil aruncarea cu pietre în oamenii aflați
în necaz - poate fi încadrat în categoria "Tefelismul cu varice".
În ceea ce-l privește pe Mazăre,
va rog să judecați prin comparație.
Îi țineți minte pe primarii Constanței
din perioada 1990-2000? Eu habar
n-am cum îi cheamă, dar orașul era
condus de Săceanu. Constănțenii și
băieții anturați din București știu
despre cine e vorba. Cu Mazăre a
fost carnaval la Constanța. Îmi
amintesc o fază, de la niște alegeri,
ce au avut loc vara. Mazăre s-a dus
la vot cu vreo 15 gagici în costume
de baie și cu buletinele în manichiuri. Și avea și o galerie. "Nu vă fie
frică, vine Măzărică!" Aoleuuuu,
leșin de râs, leșin! Iubiți viața, că e
scurtă! S-a prăbușit o epocă.
Asta e, n-avem ce face. Distracția
s-a terminat. Vin peste noi tefeliștii.
Sunt stupizei, răi și în foame. Și tocmai pentru că eu țin la ei, nu îi voi
vota. Vreau să-i feresc de tentații.n
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Miercuri, Consiliul Superior al Magistraturii,
Secția pentru judecători, va lua în discuție cazul
Cristinei Tarcea, șefa Înaltei Curți de Casație și
Justiție. În sarcina acesteia se reține că a refuzat
nejustificat să îndeplinească îndatoririle de serviciu cu privire la constituirea completurilor de
5 şi de 2 judecători. În plus, 40 de cauze de competenţa completurilor de 5 judecători şi 11 cauze
de competenţa completurilor de 2 judecători nu
au fost repartizate aleatoriu unor completuri în
compunerea prevăzută de legea în vigoare la data înregistrării lor.
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Liberalii
înarmează
statul
paralel!
Ce-i drept, nu există pesonaj politic mai ”jenant” decât Ludovic Orban, cel puțin în ceea ce
privește excesul de zel dovedit în fața instituțiilor
de forță cărora oricum românii le-au pus în ultimii ani eticheta generică de ”statul paralel”. Și
dacă omenește vorbind este posibil ca
președintele din acte al Partidului Național Liberal să le fi luat atât de mult frica, pe persoană
fizică, ”paraditorilor de destine”, încât după
dosarele care l-au scos din cursa pentru Primăria
Capitalei suflă acum și în ”iaurtul” celor mai nesemnificative luări de poziție.
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Avocaţii ies
în stradă.
Vor mai mulţi bani

Poza zilei
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Bruxelles
colcăie de
spioni ruşi
şi chinezi
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Vestele Galbene
dau foc Franţei
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Venezuela
„se mută”
în Rusia

Emil Boc
s-a lăsat de
politică și
s-a apucat
de PR.
Pare că se
pricepe
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Negru
şi auriu,
vedetele
primăverii

1€
1$
1chf

4.7445 lei
4.1850 lei
4.1774 lei

Bitcoin BTC

$ 3.620

Ripple XRP

$ 0,3007
Ethereum ETH
$ 116,51
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