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CUVANT
ÎNAINTE

Gustul amărui al realităţii...

Cu acest al doilea volum al colecţiei „ANDOgrafia zilei” ofer cititorilor – şi iu-
bitorilor genului, în special - o cronică satirică ilustrată a evenimentelor şi personajelor
care au contribuit la profilul unui an încărcat: 2011.
Am adăugat, la fel ca la primul volum, o parte dintre comentariile, în aceeaşi notă,
apărute sub genericul „Gura Lumii – Informaţii pentru care nu băgăm mâna în foc”.
Colaborarea dintre ANDO şi AMBIDEXTRU este, deja, una de lungă durată, ea de-
butând încă din primul an de apariţie al cotidianului „Libertatea”, filtrată ulterior de
diferitele formate publicistice pe care le-am utilizat.
Este o partitură pe care recomand cu căldură lectorilor să o interpreteze într-o tonalitate
optimistă, chiar dacă, uneori, umorul care răzbate la suprafaţă are un gust amărui. Este,
dealtfel, gustul existenţei noastre şi nu depinde de alţii să-l îndulcim sau să-l facem de
nesuportat. 

Îmi exprim speranţa că cei care vor scrie cronica acestui timp vor găsi răgazul să
se aplece şi asupra acestui tip de reflectare a adevărurilor multiple pe care le presupune
istoria.

Lectură plăcută!

Autorul
(24 Ianuarie 2012)

ANDOgrafia zilei
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EXPOZIŢII PERSONALE

n„Nu râdeţi tovarăşi, zâmbiţi, vă rog!” – Teatrul „C. Tănase” (Februarie – Mai 1978)
n„Ridendo castigat mores” – Universitatea cultural-ştiinţifică „Dalles”(Aprilie 1978)
n„Fără cuvinte” – Timişoara (Iunie 1978)
n„Fără cuvinte” – Costineşti (August – Septembrie 1980)
n„Fără (alte) cuvinte” – Casa centrală a Armatei, Bucureşti (Noiembrie 1980)
n„Expo... caricaturi” – Focşani (Decembrie 1980)
n„Expoziţie de caricatură” – Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti (Octombrie
– Noiembrie 1981)
n„Grafică satirică” – Focşani (Decembrie 1983)
n„Hors concours” – Costineşti (Iunie – Iulie 1984)
n„Expoziţie de caricatură” – Vaslui (Septembrie 1986)
n„Gândiţi profund!” – Expoziţie de caricatură, Galeriile de Artă ale Municipiului
Bucureşti (Februarie 1987)
n„Schimbarea Schimbărilor” – 2 ani de videocaricatură – Galeriile Bancorex
(Septembrie 1999)
n„Votaţi hazul!” – World Trade Center (Iunie 2000)
nEco...grafii – Pavilionul României la EXPO 2000 Hanovra (Mai – Octombrie 2000)
n„2 în 1” – Galeria Cercului Militar Naţional (Martie 2011)
nAndografii – Selecţie (Universitatea Şaguna Constanţa, Decembrie 2011)
n„Carigrafii” – Galeria Scit Art (Decembrie 2011)   

P.S. „Andrografia Zilei” a fost şi este publicată concomitent, de mai multe

cotidiane (AZI, Telegraf, Bună Ziua Braşov, Agenda,Ultima Oră, Argeş Profit) şi

periodice (Independent – Globul, Buletin de Bucureşti, Balcanii şi Europa), fiind, în

acelaşi timp,difuzată în formula “videocartoon”, de mai multe canale T.V.

ANDOgrafia zilei
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PREMII

ÎN ŢARĂ

n Premiul II la Concursul de caricaturi al revistei “Amfiteatru”, 1968
n Premiul Uniunii Artiştilor Plastici – la Salonul Umorului, 1976
n Premiul “Panait Istrati” la Salonul Umorului, Petroşani, 1978
n MARELE PREMIU – la primul Salon Republican de Grafică Satirică al              

Tineretului, Costineşti, 1981
n Premiul special al juriului – Salonul Caricaturii de Presă, Timişoara, 1981
n Premiul special al juriului – Salonul Umorului, Vaslui, 1982
n Premiul special al juriului – Salonul Caricaturii de Presă, Timişoara, 1984

PESTE HOTARE

n MARELE PREMIU la Concursul internaţional de caricatură, Istanbul (Turcia),
1978
n Premiul II şi Placheta de Argint la Galeria Mondială de Caricatură, Skopje
(Iugoslavia), 1979
n Premiul special al juriului la Festivalul Internaţional de Umor “Nastratin Hogea”,
Aksehir (Turcia), 1980
n Premiul special al juriului la a-II-a Bienală Internaţională de Umor şi Grafică
Militantă, San Antonio de los Bănos (Cuba), 1981
n Placheta de argint în a 8-a Expoziţie internaţională “Umorul în sport”, Ancona
(Italia), 1985

ANDOgrafia zilei
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DIXIT

ANDO pune degetul pe răni eterne...

În luna martie a acestui an, Octavian Andronic aducea pe simezele Cercului Militar
Naţional expoziţia 2 în 1. Era vorba despre rodul unei colaborări, nu doar genetic-artistice,
ci şi de circumstanţă expoziţională, cu fiica sa, Ana Ştefania. Acum, între13 decembrie
2011 şi 15 ianuarie 2012, şi având drept gazdă Galeriile SCIT ART din Calea Victoriei nr. 33
(Teatrul Constantin Tănase), Ando, cunoscutul grafician, ne oferă un 1 în 2. Adică o expunere
cu titlu nou (Ando-carigrafia), dar care reia, cu nişte mici schimbări, precedenta selecţie.

Problema (sau mai degrabă lipsa de problemă, din punctul meu de vedere) este că aceste
Carigrafii pot fi revăzute cu bucuria cu care dai paginile unui album care-ţi place: imaginile
nu se uzează, au o prospeţime autentică, vehiculează mesaje care nu se înfundă în trimiteri la
evenimentele zilei, reiau teme, de ordin moral, valabile şi acum şi peste cincizeci de ani. Asta
pentru că pun degetul pe răni eterne, adânc săpate în natura umană şi izbutesc, astfel, să ajungă
la un nivel de generalitate care scuteşte lectura de orice fel de ochelari sau adjuvanţi optici.

Mai presus de orice, comunică o notabilă dezinvoltură, atât la nivel grafic, cât şi la
acela al mesajului, transformând boaba de porumb într-o delicioasă explozie de pop-corn,
printr-o simplă ridicare a temperaturii de înţelegere. Caricatura sa (sau carigrafia, sau
andografia - deşi desenele din această speţă sunt mai degrabă comentarii zilnice, în genere cu
temă politică, ale unor evenimente ce solicită cunoaşterea exactă, de către privitor, a realităţii)
contrazice, într-un mod simbolic etimonul italienesc al cuvântului caricatura - un derivat al
participului trecut al verbului “caricare”.Care înseamnă, pur şi simplu, a încărca. Trecând peste
ideea de şarjă, pe care orice caricatură o respectă, desenele lui Octavian Andronic descarcă
sensuri şi se descarcă de balast grafic: simplitatea subtilă a liniei, opţiunea pentru imaginea
alb-negru, severitatea panotării - lipsa, adică, de subterfugii în aria vizualului, de la ramări
extravagante, la efecte de aerograf seducătoare sau înşelătoare brush-uri de Photoshop - sunt
tot atâtea argumente pentru situarea lui într-o galerie a celor mai bine individualizaţi, originali
şi spirituali caricaturişti români.

Daniel Nicolescu

ANDOgrafia zilei
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GURA LUMII 2011
“Informaţii pentru care

nu băgăm mâna în foc”

şi “Cronica evenimente-

lor neoficiale ale anu-

lui”, consemnate zilnic de
AMBIDEXTRU

f
* Preşedintele a pe-

trecut Revelionul unde-i
place lui mai mult: la
restaurant, în Predeal.
I-au cântat (în strună) in-
vitaţii speciali: Gabi
Oprea (care pe 1 şi-a săr-
bătorit şi ziua de naştere)
şi ministrul-minune al Fi-
nanţelor , Ialomiţianu 

* Viorel Lis a înce-
put bine anul: a căzut într-
o gură de canal şi şi-a rupt
pantalonii “Versace”! Era,

Rău de înălţime                                                  3 Ianuarie

Accesorii de supravieţuire                                   4Ianuarie

ANDOgrafia zilei
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probabil, un canal rămas
fără capac de pe vremea
când era el primar al Ca-
pitalei 

* Gurile rele zic că
înainte de a se îmbarca în
elicopterul care l-a aerop-
urtat spre Capitală, la fi-
nalul chefului de Anul
Nou, Traian Băsescu i-ar
fi spus generalului Oprea:
“Găbiţă, ai grijă de
copii!”. Copiii de la SPP,
bineînţeles, rămaşi să se
târască cu coloana pe
DN1. Da’ ce-aţi crezut? 

* Obsedată de ide-
ea că toţi colaboratorii
încearcă să fure, familia
INTACT a fost operată
exemplar la buzunare de
către “Agentul VIP”, care
şi-a distribuit nevasta în
rolul de consilier al unei
reviste care încetase să
mai apară, dar care o
plătea regeşte pe aceasta.
În loc să-l dea afară, ma-

Vizită de lucru                                                     5 Ianuarie

Drum bun                                                             6 Ianuarie

ANDOgrafia zilei
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nagementul a preferat
să-l pună pe Agent să
muncească în folosul “co-
munităţii” pâna la return-
area necuvenitelor foloase

* Făcând pertinen-
ta observaţie că statul ro-
mân funcţionează încă pe
principiile statuate de Ili-
escu, Traian Băsescu îşi
asumă o reformă pe care
o face, culmea ironiei, din
condiţia de produs sută la
sută al acelei perioade, în
care el a fost de câteva ori
ministru şi a devenit şi şef
de partid 

* “Colegii” Angela
şi Nicolas s-au purtat
mişeleşte faţă de Traian al
nostru, neinformându-l
din timp despre ce au de
gând. În felul ăsta au jig-
nit întregul popor român!

* Blonda lui Boc -
Andreea Vass - scoate un
strigăt de durere: “Sufle-
tul premierului nu trebuie

Adeziv de calitate                                                7 Ianuarie 

Politică fiscală                                                    8 Ianuarie 

ANDOgrafia zilei
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DECIMAT cu probleme
suplimentare!”.Adică:
nu-i ucideţi o zecime din
suflet cu altele decât are
pe cap! Dar nu-i rămân
tefere celelalte nouă ze-
cimi ale sufletului? 

* Rugăciunea lui
Borcea (zis Butelie):
“Tatăl Nostru din Ceruri,
care eşti atotstivuitor...” 

* Boc jubilează:
PNL şi-a dat jos masca
făcând alianţa “de stânga”
cu PSD! Vorba lui Stalin:
cine nu e cu noi, e de
sorginte comunistă! - spu-
ne liderul dreptei care s-a
convertit într-o noapte, re-
nunţând la identitatea fes-
enistă 

* Daciana Sârbu -
orice legătură cu Victor
Ponta este absolut întâm-
plătoare - are la Cornu o
căsuţă de vacanţă de 196
mp. Din grija faţă de
părinţi, a ridicat pentru

Variantă prezidenţială                                10 Ianuarie 

Testul de luciditate                                           11 Ianuarie 

ANDOgrafia zilei
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aceştia o ANEXĂ de
202,5 mp! 

* Cu siguranţă că
răuvoitorii vor găsi în cele
69 de apartamente ANL
date în exploatare de
Elena Udrea, o semnifi-
caţie ascunsă, cifra în
cauză fiind familiară celor
care frecventează site-
urile porno. Ce mare sco-
fală ar fi fost să dea doar
68? Nu mai ieşeau nici
vorbe... 

* La două luni de
la premieră, “Shorik
Show” înregistrează un
succes nebun pe posturile
de televiziune, creaţia
dramatică a comisarului
de la Piatra Neamţ con-
curându-i serios pe mo-
gulii divertismentului 

* Micul producător
de Drăgăşani, Mugur
Isărescu, a dat o pro-
ducţie-record de opinii fi-
nanciare în mai puţin de

Derapaj controlat                                             12 Ianuarie 

Perspectivă                                                       13 Ianuarie 

ANDOgrafia zilei
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24 de ore: o dată la TVR
şi o dată la Money Chan-
nel. Concluzia: sunt opti-
mist, dar mă tratez! 

* “2010 a fost un
an greu pentru Banca
Naţională” - a afirmat Gu-
vernatorul, nu mai ştim
exact în care din emisiuni.
S-a referit, probabil, la
tăierea de 25% din salari-
ile bancherilor, operată în
ciuda protestelor inter-
naţionale 

* Ionel Blăncu-
lescu   s-ar vrea un fel de
Nouriel Rubini dâm-
boviţean, prevestind pen-
tru România o “criză
groaznică” în 2012-2013.
Noroc că nimeni nu e pro-
fet în ţara lui, cu atât mai
puţin fostul ministru pese-
dist al Controlului, cel
atât de îndrăgostit de sine
încât spunea că atunci
când îl văd, bătrânilor le
vine să pupe televizorul 

Legea Atractiei Universale                               15 Ianuarie 

File de istorie                                                    17 Ianuarie 

ANDOgrafia zilei
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* Pe sub halatul
imaculat al doctorului
Oprescu, contopiştii
Primăriei combat criza
dând iama în buget: sute
de mii de euro daţi ca
stimulente şefilor de de-
partamente! 

* Guvernul antico-
munist al lui Boc i-a scos
din cartea de muncă lui
Prunariu cei trei ani petre-
cuţi în URSS ca pregătire
pentru zborul în Cosmos.
Aventura cosmică de
acum trei decenii îl costă
pe primul - şi unicul - cos-
monaut român 30% din
pensie!
* Nelu Botiş contra
Agamiţă Dandanache!
Ministrul Muncii se de-
clară superior personaju-
lui lui Caragiale în ac-
ţiunea de lămurire a as-
pectelor legate de legis-
laţia muncii. E bine! 

* Emil Cioran este

Patimile lui Vadim                                             18 Ianuarie 

Motivaţie                                      19 Ianuarie 

ANDOgrafia zilei
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chemat de Traian Bă-
sescu, de pe lumea cea-
laltă, să facă lobby pentru
integrarea Ro-mâniei în
spaţiul Schengen 

* Vier Pfoten - fun-
daţia cu patru picioare - se
află în treabă: protestează
împotriva “măcelului” de
la Balc, unde Ţiriac &
Friends intenţionează să
lichideze un număr nepre-
cizat de mistreţi. Săl-
batici! Dacă se dădeau la
câinii comunitari, mai zi-
ceam... 

*  Băsescu îl lasă
pe Boc în ofside: după ce
premierul declarase că,
indiferent ce zice Justiţia,
el o ţine langa cu recal-
culările, Băsescu a afir-
mat ritos ca soluţia Înaltei
Curţi trebuie respectată.
Pe cine să mai crezi? 

*  Văzând dânsa că
Boc zice una, iar Băsescu
alta, şi-a pus ochelarii

Cureaua lată a lui Boc                                      20 Ianuarie 

Piaza rea                                                            21 Ianuarie 

ANDOgrafia zilei
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Dior şi a luat la citit, cu
ochiul său de jurist, de-
cizia Curţii despre recal-
cularea pensiilor militare.
Doamna Udrea - căci des-
pre ea este vorba - a înţe-
les ce n-a priceput ni-
meni: că Justiţia a sus-
pendat recalcularea în
forma prevăzută de Gu-
vern şi că nimic nu-l
împiedică pe Boc să dea
altă Ordonanţă şi să recal-
culeze pensiile nesim-
ţiţilor de militari în altă
modalitate! 

* Prima “baie de
mulţime” a anului - prima
repriză de huiduieli “în
direct”! La Iaşi, Băsescu
n-a calculat efectul recal-
culărilor, fie ele şi sus-
pendate 

* În spiritul eticii şi
echităţii democrate, mi-
niştrii Baconschi şi Udrea
şi-au primit şi ei porţia de
huiduieli la Iaşi, solidari

Magnetism conservator                                   22 Ianuarie 

Dojana lui Oprea                                               24 Ianuarie 

ANDOgrafia zilei
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cu preşedintele lor 
* Primire căl-

duroasă, de Ziua Unirii, la
Iaşi, cu lozinci de genul
“Arză-v-ar focu’”, făcută
reprezentanţilor Puterii 

* Cea mai mare
ţeapă pe care statul român
le-a tras-o românilor este
Legea unitară a pensiilor.
Renunţând - în urma de-
ciziei Curţii Constituţi-
onale - la tăierea de 15%
a pensiilor, statul le-a
venit de hac pensionarilor
prin recalculări, care
ajung să reducă mai mult
de 50%, inclusiv din pen-
siile mici, care devin
dintr-o trăsătură de pix,
foarte mici! 

*   Ultima ispravă a
lui Peter Imre: bruierea
telefoanelor la şedinţele
de la ADEVĂRUL! 

* CNSAS-ul lui
Dinescu mai dă o lovi-
tură: scriitorul Ioan Gro-

Alianţa de Centru                                               25 Ianuarie 

Prim ajutor                                                         26 Ianuarie 
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şan a dat şi el informaţii la
Securitate. E drept, numai
una, dar suficientă pentru
ca cel încondeiat să su-
porte consecinţe 

* Premierul s-a
făcut foc şi pară pe motiv
de umflare a preţului ben-
zinei şi a dat ordin să se
cerceteze. Dacă se con-
stată că s-a majorat nejus-
tificat, dă statul înapoi
partea (consistentă) pe
care a încasat-o? 

* Sărind în apă-
rarea prietenului său
Groşan (pe principiul că
turnătorii “noştri” sunt
mai buni decât ai “lor”),
consulul caţavencian Biju
Morar aduce în sprijinul
acestuia faptul că de-a
lungul relaţiei lor n-a avut
nici un semnal cum că
scriitorul s-ar ocupa cu
astfel de lucruri. Adică nu
l-a...informat! 

* Guraliva docto-

Omagiul lui Sarkozy                                         28 Ianuarie 

Autohtonizare                                                    29 Ianuarie 

ANDOgrafia zilei
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riţă Pop (“partenera”
Flăcăricăi) îşi dă cu păre-
rea pe orice teme la TV.
Mai nou, deşi speciali-
tatea sa sunt ochii, a co-
mentat cu nonşalanţă
chiar afecţiunile neuro-
logice ale unei paciente,
luându-i la refec familia
pentru îndrăzneala de a se
fi îndoit de calitatea actu-
lui medical. Dacă erau la
dânsa la spital, îi lua şi la
bătaie 

* Marius Tucă a
fost jefuit, în absenţă,
când el era pe la Caracal.
I s-au furat diverse arti-
cole, poezii şi reţete cu-
linare 

* Nevăzut-necu-
noscutul ministru Vreme
de la Telecomunicaţii nu
pleacă în nici o deplasare
fără competenta sa con-
silieră personală Alina (24
anişori), cu care împarte
grijile profesionale, ul-

Partea leului                                                      31 Ianuarie 

Socoteala din târg                                            1 Februarie 

ANDOgrafia zilei
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tima dată tocmai în China
* Iacă-tă-l şi pe ce-

lebrul cascador din filme-
le Margăi Barbu, Szobi
Cseh, în galeria turnăto-
rilor la Securitate - zice
CNSAS. Oare ce turna?
Pe cei care săreau peste
cal? 

* Premierul Boc se
dă drept şef de partid ca
să-i ureze sănătate lui
Costică Nicolescu! 

* Anca Boagiu
calcă pe urmele Elenei
Udrea. Ministrul Trans-
porturilor este convins, ca
şi fosta consilieră prezi-
denţială, că Norvegia face
parte din Uniunea Euro-
peană. Nu bagă, însă,
mâna în foc că e şi repub-
lică... 

* Polivalentă cum
o ştie o lume întreagă,
Elena Udrea dă dovadă de
pricepere şi în domeniul
medical. Ea a fost în stare

Conducere sub influenţa FMI                          2 Februarie

Boc ţine situaţia în mână                                 3 Februarie

ANDOgrafia zilei
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să-i pună dignosticul lui
Constantin Nicolescu,
înainte ca acesta să fie
consultat de medicii spe-
cialişti (“N-a făcut atac de
cord!”) doar din ce-a
văzut la televizor. Noroc
că n-a apucat să-i prescrie
şi tratamentul 

* Gura lumii slo-
bodă: se zice că distinsul
preşedinte al Camerei de
Comerţ a României ar fi
fost, recent, eroul unui
episod unic: pierderea
unei sume de vreo 2 mi-
lioane de euro la ruletă,
într-un cazinou bucu-
reştean. Sinceri să fim, nu
credem, nu pentru că dl
Vlasov nu s-ar pricepe la
jocuri (de noroc), ci pen-
tru că situaţia financiară
dramatică în care se află
Camera nu prea i-ar per-
mite aşa ceva, chiar dacă
îi permite să se deplaseze
cu ditamai Rolls Royce-ul

Preţul la pompă                                                4 Februarie

Sindrom Nicolescu                                           7 Februarie

ANDOgrafia zilei
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şi să încaseze o leafă de
vreo 15.000 de euro... 

* După ce a ratat
cu Geoană, instructorul
Guşă îşi încearcă norocul
cu Vanghelie şi lucrează
să facă din acesta politi-
cianul de succes care să
spargă tiparele clasice.
Pentru început l-a plimbat
niţel prin America, să se
familiarizeze cu limba 

* Monica Macovei
are idei. Pe care ar fi tre-
buit să le aibe când era
ministru. Ideea cu impre-
scriptibilitatea crimelor
zic unii că e doar aşa, ca
să introducă o temă de
discuţie care să abată
atenţia de la servituţile
politice ale DNA 

*Culmea antico-
rupţiei: Nicolescu e cerce-
tat pentru ce-a făcut, nu
pentru ce n-a făcut cu
banii europeni. Pe prin-
cipiul ăsta miniştrii Trans-

Aport                                                                  9 Februarie

Un chirurg eminent                                        10 Februarie

ANDOgrafia zilei
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porturilor din ultimii ani
ar trebui decoraţi! 

* Cugetare adâncă
a ministrului - gânditor
Ialomiţianu: “Sunt premi-
se de a ieşi din recesi-
une!”. Da, dar... 

f
*La Cairo, “Revo-

luţia” şi “Piaţa Universi-
tăţii” au loc în acelaşi
timp... 

* Acţiunea DNA de
la Vama Siret l-a lăsat pe
baronul Flutur fără
replică. Guralivul per-
sonaj, care nu este străin
de nici o numire din teri-
toriul său şi care central-
izează şpăgile făcându-le
să circule mai departe,
tace neştiind ce ştiu an-
chetatorii. N-ar fi de mi-
rare să avem o replică
suceveană la sindromul

Diagnostic Prezidenţial                                 11 Februarie

Puterea obişnuinţei                                        12 Februarie
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argeşean 
* După Mutu,

Chivu se face - şi ne face
- de rahat, în Italia, unde
oricum avem o reputaţie
proastă. Dar ce mai con-
tează, un pumn în plus
sau în minus 

* În sfârşit, avem
parte şi de o creştere: cea
a prognozei de inflaţie!
Guvernatorul BNR ,
Mugur Isărescu, ne face
cadou două zecimi de
procent, aşa, ca să nu ne
facem iluzia că la capătul
tunelului s-ar afla deja
acea domnişoară, Lumi-
niţa pe nume 

* Ca să nu fim ob-
sedaţi de spectrul unani-
mităţii, ambele partenere
din noua Uniune Social
Liberală au venit cu câte
un “Gică Contra”: libe-
ralii cu Orban, iar socia-
liştii cu Severin. Fiecare
cu motivele lui 

Garnitura                                                         14 Februarie

Alimentaţie raţională                                      18 Februarie
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* Băsescu, pe ur-
mele lui Ceauşescu? Titu-
larul de la Cotroceni a
anunţat triumfător că nu
mai luăm ultima tranşă de
la FMI. Ţineţi-vă miliar-
dul! - ar fi spus preşedin-
tele lui Franks, la ultima
întâlnire, demonstrând că
banii luaţi de la bugetari
şi pensionari au fost sufi-
cienţi pentru a asigura o
viaţă bună pentru Boc,
Udrea şi Compania 

* În loc să-l laude,
Băsescu îl blamează pe
profesorul Beuran, cel
care l-a operat de cancer
pe Omar Hayssam. Mo-
tivul: sirianul ar fi sănătos
tun! Păi, asta nu înseamnă
că operaţia a fost reuşită?
Ori preşedintele îi preferă
pe doctorii ai căror pa-
cienţi mor după operaţie
(dacă nu se duc la Viena)?

* “Un mare ni-
meni. N-a reuşit să stea

Cazul Pasat                                                     22 Februarie

Matrioska Boc                                                 23 Februarie
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decât câteva zile şef la un
serviciu secret” - zice pre-
şedintele despre fostul său
consilier, Claudiu Săftoiu.
Dacă era un “nimeni” de
ce l-a mai numit şef? 

* Se pare că unii
români mai cu stare
preferă să se ducă la ski în
Austria ca să fie mai
aproape de clinicile din
Viena. Este, mai nou,
cazul lui Paszkany, care
şi-a reactivat pe pârtie o
mai veche discopatie 

* Sever Voinescu
declara ritos că “blamarea
PDL este inacceptabilă”,
în cazul scandalului de la
Vamă. Da de ce, mă rog
frumos? Cine şi ce o face
inacceptabilă? 

* Membrii Fun-
daţiilor “Hai să ne aflăm
în treabă” şi “Cinci pi-
cioare” au organizat o
şezătoare cu strigături în
faţa Halei Matache pe

Pionii între ei                                                   24 Februarie

Slogan de sezon                                             25 Februarie
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care vor cu tot dinadinsul
să o salveze. 

* Zice Blaga şi nu
ştim exact unde - sau la
cine - bate: “E dificil să
semnezi primul stat de
salariu din viaţa ta ca se-
cretar de Stat”. Pentru că
sunt prea mulţi colegi de-
ai săi în situaţia asta... 

* Un nou succes
managerial înscris în
dreptul numelui lui Peter
Imre: închiderea cotidia-
nului Blik din Ucraina, pe
motiv că se distribuie
greu şi se strâng şi mai
greu banii din vânzări.
Este reţeta prin care o
afacere devine rentabilă
dacă renunţi la ea 

* Creativitate ling-
vistică de teleast: Cosmin
Cernat, de la TVR, a pre-
zentat întâlnirea din
Champions League din-
tre... Barcenal şi Ar-
selona! 

Creditul de Piaţă                                             26 Februarie

Acord final                                                       27 Februarie
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*Tomnaticul amo-
rez Valerian Vreme de la
Telecomunicaţii suferă, se
pare, de lipsa spaţiului
locativ pentru reuniunile
private cu secretara. Când
a încercat să se aciuiască
pe la un apartament de
protocol al unei societăţi
din subordine, a avut gh-
inionul să nu-l cunoască
bodyguardul, care l-a tri-
mis la plimbare. Atenţie,
dom’ ministru, un coleg
de-al dv., de pe la Apăra-
rea liberală s-a trezit cu
pirostriile puse după o es-
capadă asemănătoare... 

* Devenită specia-
listă în orice la posturile
de televiziune care co-
mentează, cu invitaţi,
orice, doctoriţa de ochi
Monica Pop este şi con-
sultant pentru telenovele.
Numele său se regăseşte
de curând în serialul cu ţi-
gani de la Pro TV, unde

Urmărire generală                                                  1 Martie 

Animale de companie                                            2 Martie 
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contribuţia sa este - pro-
babil - aceea de a privi,
din când în când, în ochii
“partenerei” sale Carmen
Tănase, alias Flăcărica 

* “Săracul” Patri-
ciu a câştigat 50.000 lei
de la SRI pentru că i-au
fost ascultate telefoanele
fără autorizaţie. N-ar fi
exclus să fie doar “avan-
sul” unei lungi note de
plată pe care “ascultă-
torul” Maior s-ar putea să
o achite pentru prompta
executare a ordinelor
primite de la Cotroceni 

* Amicul minoritar
al preşedintelui şi finul
fratelui prezidenţial,
Bercea Mondialu’, pe
nume, a făcut-o lată: şi-a
înjunghiat un nepot! 

* Vorbind pe la TV
despre “co-etnica” sa
Elena Udrea, Mădălin
Voicu lărgeşte cercul
grupului de influenţă sub

Ofiţerul Băsescu                                                    3 Martie

Păpuşarii                                                                 4 Martie
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acoperire din care fac
parte mai multe persona-
lităţi deloc dispuse să-şi
asume această aparte-
nenţă 

* Deştept Vlădescu
ăsta! Ştie ce e de făcut ca
să se stopeze corupţia din
Vămi: trebuie ridicat
nivelul de trai al româ-
nilor! Nu-i aşa că nu vă
dădea prin cap asemenea
soluţie? 

* Ce nu face doc-
torul Bazac pentru sănă-
tatea românilor: le aduce
maşini Lotus pe reţetă
“Ferrari” 

* Anca Boagiu a
găsit soluţia salvatoare:
face autostrăzi cu o sin-
gură bandă! 

* După Baconschi
şi primarul din Măgurele
a fost doborât de farmecul
(sau farmecele?) Elenei
Udrea. Numai că în timp
ce primul se trezeşte cu

Strategie economică                                             5 Martie

Cu sacii în căruţă                                                   7 Martie
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poza ei pe perete, celălalt
doarme cu ea sub pernă! 

* Nu doar Bercea
Mondialu e dezamăgit de
etnie (“m-a arestat fraţii
mei!”), dar şi etnia de el:
Mădălin Voicu şi Niki
Scorpion vor să adune un
milion de ţigani şi să
protesteze împotriva sem-
nului egalităţii pus între
interlopi şi cuviincioasa
comunitate ţigănească 

* România lui Ho-
norius Prigoană a dat fa-
liment înainte de a intra în
funcţiune. E vorba despre
televiziunea lu ăla micu’
(România ta), ce trebuia
să înceapă să emită în De-
cembrie, la concurenţă cu
televiziunile care i-au mai
rămas lui taică-său, care
şi-a dat obştescul sfârşit
fără a-şi mai plăti oamenii
care lucraseră mai multe
luni, cu promisiunea unor
salarii bune 

Cursa şpăgii                                                           8 Martie

Semne de carte                                                       9 Martie
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* “După cercetările
noastre, Bercea nu l-a
tăiat pe ăla!” - declara
pentru posturile de tele-
viziune un investigator
privat al etniei 

* Panică printre fa-
nii timpului probabil de la
PRO TV: a dispărut me-
teo-vedeta Busu! De două
zile nu a mai apărut pe
ecran, ca să explice cum
devine vremea. Au dis-
părut, odată cu el, minu-
natele sale sacouri în
culori şi modele fantezi,
adidaşii lui, dar mai ales
pildele sale cu care îi lasă
bouche bee pe crainicii
matinalului. Poporul tele-
fil îl vrea înapoi pe Busu-
ioc.Nu vă jucaţi cu popo-
rul, că aţi văzut ce iese
prin alte părţi... 

* Dornic să perie
niţel puterea, fostul şef al
tuturor controalelor de pe
vremea lui Năstase, Ionel

Ultima soluţie                                                        10 Martie

Termen depăşit                                                     11 Martie
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Blănculescu apreciază că
“acţiunea contra corupţiei
se va ridica la niveluri
mai ridicate” 

* Tot consultan-
tul(actual) Blănculescu ne
anunţă că tulburările din
Yemen vor scumpi salata
din piaţa Matache 

* Doar Băsescu a
lipsit de la sindrofia ude-
meristă de la Oradea,
semn că gazda se bucură
de interesul tuturor, prin
efectele pe care le poate
produce orientarea vi-
itoare a partidulul etnic
maghiar 

* Pentru mezinul
(procentual) al politicii,
conservatorul Daniel Con
stantin, invitaţia de a cu-
vânta la congresul
UDMR de la Oradea a
fost,  prilejul de a aminti
naţiei că peste do-uă zile
el împlineşte un an de
când Voiculescu l-a ales

Luminiţa                                                                12 Martie

Umanism de partid                                              15 Martie
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preşedinte al partidului
* Nu vi se pare că

părerea ministrului Vreme
- acest Viorel Lis al
IT&C-ului - cum că achi-
ziţionarea UPC de către
RDS/RCS nu seamănă a
monopol, miroase a şpa-
gă, sau măcar a trafic de
influenţă? E ca şi cum ai
zice că un înalt demnitar
care şi-o (...) cu secretara
e un soţ model

f

* România intră
din nou în Cartea Recor-
durilor. De data aceasta,
cu Cea Mai Mare Tocăni-
ţă, realizată la Iaşi, într-o
tavă de dimensiuni re-
cord, din 200 de pui, de
către 20 de bucătari din
mai multe ţări. Curiozi-

Campanie                                                              16 Martie

Călcâiul lui Blejnar                                              17 Martie
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tatea este că şi celelalte
recorduri româneşti - Cea
Mai Mare Omletă, Cel
Mai Lung Cârnat, Cea
Mai Rotundă Colivă -
sunt din categoria care dă
cele mai mari bătăi de cap
românilor - mâncarea:
Cea Mai Scumpă, Cea
Mai Proastă, Cea Mai
Nesănătoasă... 

* Spre deosebire de
restul lumii, Videanu
crede sincer că Boc este
un erou, care a salvat ţara
de la dezastru. Cel produs
de către...PDL 

* Favoriţii lui Băs-
escu la conducerea - vi-
itoare - a PDL (Macovei,
Preda şi Voinescu) au
luat-o peste bot de la
vechea gardă hârşită în
şmecheriile vieţii de par-
tid. Au fost singurii sus-
ţinători ai “criteriilor de
integritate” a căror intro-
ducere ar fi lăsat partidul

Civică                                                                    18 Martie

Incident de plată                                                   19 Martie
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fără vreo 200 de primari
şi consilieri cu dosare la
Parchet 

* În semn de doliu
pentru neacceptarea pro-
punerilor grupului “re-
formist” din PDL, Sever
Voinescu şi-a ras barba.
Roberta Anastase mai să
nu-l recunoască pe cole-
gul său de numărătoare 

*  Iată că avem şi o
performanţă demnă de
Cartea Recordurilor, din
alt domeniu decât cel al
de-alor gurii: Guvernul
Boc a adunat 11 “asumări
de răspundere”, mai mult
decât toate guvernele
precedente la un loc 

* Pentru ca premi-
erul să nu aibă din nou
surprize la anunţul asu-
mării răspunderii pe
Codul Muncii, cum a avut
anul trecut, când cu plon-
jonul lui Sobaru dom-
nişoara Anastase a anun-

Presimţire                                                             21 Martie

De-a Baba Oarba                                                 22 Martie
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ţat că marţi, în balcoanele
Camerei, nu au acces re-
prezentanţi ai publicului.
În viitor se vor monta
nişte gratii pentru ca exer-
ciţii de acest gen să nu
mai fie posibile 

* De când trans-
mite pentru TVR din
zonele de conflict din Ori-
ent, Adelin Petrişor a
căpătat o înfăţişare de
refugiat care n-a mai
mâncat de vreo săptă-
mână. Spre deosebire de
confraţii săi Tănase şi
Zărescu, de la PRO şi Re-
alitatea, care orice ar face,
tot bine hrăniţi arată 

* Asumarea Codu-
lui Muncii a fost un suc-
ces pentru Emil Boc.
Nimeni nu s-a mai arun-
cat de la balconul
Camerei 

* De la Land of
Choice, la Land of Chop-
per: Băsescu invită vizita-

Utilitate publică                                      24 Martie

Campanie                                                             25 Martie

ANDOgrafia zilei



Octavian Andronic 39

torii străini să cunoască
Grădina Carpaţilor din
elicopter, nu de pe şosea.
În felul acesta se rezolvă
şi problema autostrăzilor 

* Alo, domnu’ Boc,
fiţi puţin atent la logică:
atunci când ziceţi că noul
Cod al Muncii va genera
noi locuri de muncă e ca
şi când aţi vrea să ne
convingeţi ca un nou Re-
gulament al Circulaţiei pe
drumurile publice va duce
la creşterea numărului de
maşini vândute! 

* I-a tras-o şi Băse
lui Sarko: ochi pentru
ochi, Schengen pentru
Libia! Preşedintele ro-
mân a fost foarte ferm, la
Bruxelles, faţă de soluţia
libiană, pledând exact
pentru varianta contrară
celei iniţiate de francezi,
care au vrut să ia cai-
macul recunoscând o fac-
ţiune rivală lui Gaddhafi.

O faptă bună                                                         26 Martie

Misiune Îndeplinită                                              28 Martie
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Băsescu a zis că soluţia
trebuie să vină de la arabi
- nu de la cei din Franţa...

* Mare competiţie
între Opoziţie şi Putere:
cine-l dă jos pe Boc?
Moţiunea Opoziţiei, sau
preşedintele Băsescu? 

* Slugarnicul Flu-
tur a schimbat macazul:
văzând că preşedintele îl
vrea pe Boc în continuare,
a renunţat iute la sus-
ţinerea lui Blaga, declar-
ându-se fericit să-l aibă în
continuare ca şef pe vi-
teazul Emil, cel care a în-
vins criza într-o trântă
dreaptă 

* Acelaşi scriitor
de mesaje omagiale cu oi
pe dealurile Sucevei -
baciul Flutur - nu roşeşte
afirmând că ar fi plecat de
bună voie din funcţia de
ministru al Agriculturii,
mizând pe faptul că lumea
a uitat cât a aşteptat să fie

Încă e bine                                                            30 Martie

Optimism                                                                1 Aprilie
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salvat de Băsescu - în
speranţa că Tăriceanu îl
va suporta şi după scizi-
unea liberală căreia i-a
fost unul dintre promo-
tori. A fost durere mare
când i s-a aplicat clasicul
şut în fund 

* Admirabil tupeul
lui Severin: nici usturoi
n-a mâncat, nici lobby pe
bani n-a vrut să facă!
Totul este o făcătură ordi-
nară, menită să-l discre-
diteze pe unicul om ver-
tical de la Bruxelles!
Demisie de onoare? Să
fim serioşi! Pentru ce?
Să-şi dea Bodu, că el a in-
trodus amendamentul.
Domnul Severin este,
într-adevăr, un om inco-
mod. Deocamdată, pentru
PSD... 

* Adrian Severin
foloseşte reţeta lui Bercea
Mondialu: nu eu l-am în-
junghiat pe Mercedes şi

Atelaj marca Blejnar                                              2 Aprilie 

Răzvan - optimistul de serviciu                            4 Aprilie
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de fapt a intrat el singur în
cuţit! Filmuleţul britani-
cilor e o făcătură, eu nu
le-am promis nimic şi nici
măcar nu le-am cerut
bani! De fapt, episodul cu
pricina nici n-a existat! 

* Euroşpăgarul
Severin a făcut un gest
eroic: s-a retras din grupul
Socialist de la PE! Dar nu
şi de la leafa de 7000 euro
pe lună a Parlamentului
European. Măcar cu atâta
să rămână de pe urma
“denigrării” 

*  Dacă s-ar da pre-
mii Oscar pentru cele mai
stupide producţii de tele-
viziune, calupul de ştiri
dedicat luni, 21 Martie,
accidentului de la Iaşi de
către RTV ar merita cu
siguranţă unul. Întrebările
şi comentariile celor doi
reporteri ar putea figura în
orice antologie a lipsei de
har şi de elementar spirit

Fenta lui Severin                                                    5 Aprilie

Wikileaks-ul românesc                                          6 Aprilie
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de observaţie 
* Până când se va

urni fregata Ferdinand
spre Libia, în cel puţin o
lună, s-ar putea ca răz-
boiul de acolo să se sfâr-
şească. Va fi măcar o cro-
azieră de vreo 5 milioane
de euro. Credem că bricul
Mircea ar avea şanse să
ajungă mai repede 

*Săraca Monica
Iacob Ridzi: când a vrut
Parchetul să-i pună se-
chestru pe avere, a con-
statat că nu posedă mai
nimic! Pura întâmplare a
făcut că nu demult ea să
doneze mai tot ce avea
unei rude nevoiaşe... 

* “Am încercat să
salvez o fată dintr-o situ-
aţie foarte grea în care se
află” - zice “geniul male-
fic de la Izvorani”, ex-
plicând complicata ecu-
aţie a divorţului colum-
bean 

Asaltul Orientului                                                   7 Aprilie

Reacţie în lanţ                                                        9 Aprilie
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* Un nou succes al
Guvernului Boc: lansarea
Programului “Prima ju-
mătate de casă”! Nu se
mai garantează decât ju-
mătate din creditul nece-
sar, în scopul... înmulţirii
beneficiarilor prin divizi-
une. Mult mai eficientă ar
fi fost varianta “Primul
sfert de casă”, cu de patru
ori mai mulţi beneficiari 

* Zi neagră pentru
prestigiul şi imaginea
României: a căzut recor-
dul celui mai lung cârnat
din lume, cu care ne mân-
dream, pe bună dreptate.
Ni l-au furat italienii 

* Cum se poate
face un erou dintr-un
neisprăvit: Csibi Barna!
Cel care a ţinut morţiş să
se remarce prin spânzu-
rarea unei păpuşi care l-ar
fi reprezentat pe Avram
Iancu, pentru a obţine
preţiosul titlu de extre-

Meciul Vântu - Ghiţă                                             11 Aprilie

Succes                                      13 Aprilie
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mist. Dacă tipilor de acest
soi li s-ar acorda mai
puţină atenţie (indiferent
de etnie) am scăpa de o
problemă inutilă 

* “Geniul malefic
de la Palatul Victoria” -
acest Irinel Columbeanu
al Guvernului, pe nume
Emil Boc, se află în faţa
unui posibil divorţ de ino-
centa Românie. Deja,
preşedintele evocă posi-
bilitatea numirii unui pre-
mier independent, dacă
parlamentarii puterii vor
continua să chiulească,
cum au făcut-o la votul
pentru TVA la alimente. 

*“Ambasadorul
românesc” a avut un man-
dat - zice Bogdan Chi-
rieac, confidentul ana-
liştilor de la ambasada
americană, conform tele-
gramelor Wikileaks 

* Cadoul de ziua sa
pentru Adrian Severin, la

Lideriada                                                               14 Aprilie

Izbăvirea lui Boc                                                  15 Aprilie
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împlinirea a 57 de ani,
este excluderea din PSD!

* S-au încăierat
bodyguarzii lui Ghiţă cu
cei ai lui Vântu, la Reali-
tatea. Mogulul de Ploieşti
l-ar vrea complet dat la o
parte pe cel de Bucureşti,
care-i încurcă planurile de
împăcare cu Puterea 

* D-ale stării
civile! Uite cum câte un
funcţionar beat şi analfa-
bet ne chinuie pe noi
acum cu grafii excentrice
de genul Adriean
(Videanu), Chirieac (Bog-
dan) sau Ialomiţianu
(Gheorghe). În loc de cla-
sicele Adrian, Bogdan sau
Ialomiţeanu 

* Anunţul Ancăi
Boagiu le-a dat aripi ne-
gustorilor de fier vechi: se
desfiinţează 1000 km de
căi ferate! Cu tot cu şinele
aferente. Să vezi acum în-
trecere socialistă între re-

Start                                                                      18 Aprilie

Întoarcerea fiilor risipitori                                   19 Aprilie

ANDOgrafia zilei



Octavian Andronic 47

cuperatori şi hoţii de fier
vechi! 

* De unde ştia
preşedintele Băsescu ce
telegrame Wikileaks vor
ieşi pe piaţă cu cel puţin
zece zile în avans? Păi,
simplu; de la băieţii săi de
la Hot News, împreună cu
care a şi făcut selecţia
primului lot. 

* Superlativele pu-
terii actuale: primul pre-
şedinte SUSPENDAT din
istorie (Traian Băsescu) şi
primul premier licenţiat
prin MOŢIUNE de CEN-
ZURĂ (Emil Boc) 

* Amorezatul mi-
nistru al Telecomunicaţi-
ilor iese, în sfârşit, la
rampă, şi cu altceva decât
aventurile sale galante: dl
Vreme a informat naţia că
s-a dat în funcţiune servi-
ciul online ghiseul.ro care
este un “sistem seif”.
Adică este sigur - în pro-

Time out                                                              20 Aprilie

Gabarit depăşit                                                    22 Aprilie
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porţie de... 90%! * URA!
Astăzi, 31 Martie este ul-
tima zi de criză! Aşa ne-a
asigurat Emil Boc. 

f
*Propunere: data

de 1 Aprilie să fie trans-
formată într-o sărbătoare:
Ziua Naţională a Ieşirii
din Criză! Şi să fie înso-
ţită de instituirea Medaliei
Boc, care să fie acordată
persoanelor care se re-
marcă în prezicerea ter-
menilor creşterii econo-
mice 

* Anunţăm pe
această cale înfiinţarea
Fundaţiei “Două picioare
muşcate” în care sunt in-
vitaţi să se înscrie cei care
au de-a face cu entuzias-
mul primăvăratic al haite-
lor de comunitari ocrotiţi
de alte fundaţii 

Partenerul şi căprarul                                          25 Aprilie

Unde-s doi                                                            26 Aprilie
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* Tentativa lui Se-
bastian Ghiţă de a pro-
mova din divizia B a
mogulilor de provincie în
divizia naţională este
ameninţată de un specta-
culos eşec. Năzbâtiile sale
editoriale de la Realitatea
TV au provocat o adevă-
rată furtună şi l-au făcut
pe Vântu să intervină di-
rect. Moguleţul a declarat,
textual, că a început să-i
fie frică de ce va urma. Ce
poate, însă, să urmeze,
altceva decât să pri-
mească un şut în fund? 

* Oana Zăvoranu
era “oarecum” gravidă
când a fost internată la
Spitalul CFR 2 - ne lămu-
reşte doct medicul care a
internat-o. Iar avortul a
fost “oarecum” spontan.
Chestie pe care Pepe n-o
crede nici mort 

* Irinel Colum-
beanu a depus la dosarul

Dublă comandă                                                    29 Aprilie

Operaţiunea Dealurile Moldovei                               3 Mai 

ANDOgrafia zilei



50 Octavian Andronic

judecătoriei “tarifele” pe
care le percepea Monica
pe când era doar Gabor.
Din “mercurial” lipseşte
tariful pe care i l-a perce-
put lui ... 

* Cel mai recent
divorţ monden este cel
dintre Sorin şi Sebastian.
Vântu a constatat, după
doar câteva luni de con-
vieţuire, că Ghiţă e gelos
pe oamenii lui de la Rea-
litatea, iar Sebastian că
Sorin e violent şi n-are
maniere, ameninţându-l
cu bătaia 

* Natalia Mateuţ -
juna şi zglobia fiică a fot-
balistului - este în “stare
de şoc” după ce a fost
arestată de poliţia olan-
deză pentru folosirea de
carduri false. Când a făcut
cu ele cumpărături de lux
de 80.000 euro, n-a avut
nici o emoţie 

* “Le-am făcut un

Varianta românească                                                4 Mai 

Generozitate                                                               5 Mai
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cadou celor de la Barce-
lona” - spune Lucescu-
Senior, lăsând să se
înţeleagă că meritul victo-
riei echipei lui Messi i se
datorează. La fel gandeşte
şi Juniorul, care s-a între-
cut în cadouri în prelimi-
nariile europenelor, în
care naţionala noastră nu
i-a nedreptăţit decât pe lu-
xemburghezi 

* Zice-se, nu fără
oareşcare temei, că în
spatele canalului B1 ar fi
omul cu cea mai consis-
tentă avere din PDL:
Adriean Videanu. Dealt-
fel, ofensiva liderilor de-
mocraţi, prezenţi seară de
seară în emisiunile postu-
lui lui Bobby Păunescu
(în acte, cel puţin) con-
firmă o asemenea supozi-
ţie 

* “Întrebarea ar fi:
ce vrea să-i facă Elena
Udrea acestui Bucureşti?”

În aşteptarea fiilor rătăcitori                                     6 Mai

Perechea ideală                                                        10 Mai
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– se autochestionează re-
toric Elena Udrea. Chiar
aşa: ce-o vrea  să-i facă? 

* “Fiecare cu Ipad-
ul lui” - ultima zicătoare
din folclorul aceleiaşi
Elenei Udrea 

* Competiţia pen-
tru candidatura la preşe-
dinţia PDL începe să
devină pasionantă: s-a în-
scris în cursă Toader Pa-
leologu, cu o candida-
tură comic - fantezistă.
Pleaşcă-preşedinte! - va fi
sloganul său câştigător 

* Surse din interio-
rul PDL afirmă că, odată
cu Boc, vor pleca din gu-
vern şi cei patru muşche-
tari impuşi la ultima re-
maniere de grupurile de
presiune locale: Ariton,
Vreme, Ialomiţianu şi Ta-
bără. Va supravieţui doar
Botiş, datorită sacrificiu-
lui său pentru Codul
Muncii, care scoate din

Codul Muncii la negru                                             11 Mai 

Culmea fiscalităţii                                                    12 Mai
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joc incomozii lideri sindi-
cali 

* Staff-ul Elenei
Udrea se pregăteşte să-l
atace pe Chiliman, în răz-
boiul purtat pe tema legii
Capitalei, într-un punct
dureros: cel al “crizei”
Hotelului Muntenia de pe
Academiei, ce stă să se
prăbuşească peste clienţii
locantelor de la parter şi
subsol, din cauză că pri-
măria nu le închide spre a
permite începerea lucrări-
lor de consolidare 

* Să învingem
criza prin dans - pare să
fie noul slogan al PDL-
ului, care l-a aruncat în
luptă pe Edmond Tălmă-
gean, cu a sa impecabilă
interpretare a unui şlagăr
de-al lui Michael Jackson.
Pedeliştii au talent! 

* Guvernatorul
Mugur Isărescu asigură
naţia că BNR rezistă la

Etnobotanicii                                                            13 Mai

Luptă dreaptă                                                           16 Mai
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orice cutremur. Inclusiv
cele... bancare? 

* ANI l-a prins pe
ADI! În năvodul institu-
ţiei s-a prins un peşte
baban: consilierul local
...Adi Minune! Investiga-
ţii complexe şi laborioase
- cât pentru un parlamen-
tar sau ministru - au scos
la iveală faptul că, din su-
doarea proprie, Adi nu
poate justifica vreo
100.000 de euro! Suntem
curioşi cum a justificat
restul? Cu bonuri fiscale
eliberate pentru fiecare
manea interpretată pe la
nunţi?

* Dus cu arcanul
la Bruxelles de Elena
Udrea, să explice în locul
ei eurodeputaţilor de ce
România accesează atât
de puţine fonduri euro-
pene, “Zimbrul” Mur-
geanu a făcut figură de
viţel încremenit în faţa

Tarom la scară                                                          17 Mai

Victorie                                      18 Mai
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porţii noi, nereuşind să se
exprime nici măcar pe în-
ţelesul românilor aflaţi în
sală, darmite pe al trans-
latorilor... 

* Băiatul de la Ase-
MOFT, aspirantul la gra-
dul de Mogul de
Bucureşti, a cam pus ba-
tista pe ţambal, după con-
fruntarea dură cu Vântu.
Ghiţă tace şi coace, medi-
tând cum să o întoarcă, ca
la Ploieşti... 

* Vine Necolai-
ciuc! Anca Boagiu,cea
care l-a promovat de la
Suceava la CFR-ul mare,
pe când era tot ministru la
Transporturi - are emo-
ţii: să-i trimită flori sau
nu? 

* Nelu şi Ioan
Botiş şi-au dat demisia! O
demisie de onoare - fapt
fără precedent în politica
românească! Dă Doamne
să fie molipsitoare! 

Avertismentul lui Boc                                              19 Mai 

Consultaţia lui Franks                                             20 Mai 
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* Probabil că mul-
ţimea de incompatibili din
Guvern şi din alte institu-
ţii ale statului râd pe în-
fundate de se prăpădesc
de fraierul de Botiş: uite
pentru ce fleac a renunţat
la mălaiul ministerial! 

* Bătaia pentru
REALITATEA: un ŞAN-
TAJIST (Vântu) şi un
TURNĂTOR (Ghiţă). Ul-
timul, cică s-ar fi temut
pentru viaţa sa, dar şi pen-
tru banii săi - SOV ar fi
vrut să stoarcă de la el
150.000 euro 

* PRECIZARE:
Toader Paleologu, candi-
dat la preşedinţia PDL-
ului, se consideră AMU-
ZANT, nu CARAGHIOS.
Depinde de unde priveşti
problema 

* În emisiunea de
miercuri seară, a lui Cris-
toiu şi Turcescu, de la
B1TV, s-a speculat pe

Puterea exemplului                                                  23 Mai

Urmele lui Franks                                                     25 Mai
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seama “orientării se-
xuale” a lui Sebastian
Ghiţă, într-o manieră cam
neeuropeană... 

* Ciudată mai e
viaţa: după toate câte a
făcut, SOV s-a ales cu un
dosar pentru FAVORI-
ZARE şi unul pentru
AMENINŢARE! 

* Nicolae Popa,
omul “ajutat” de Vântu să
trăiască prin Indonezia,
este cel mai scump infrac-
tor român în viaţă. Din-
colo de cât l-a costat pe
SOV întreţinerea lui timp
de 10 ani, statul român
(?!) a dat o căruţă de bani
să-l aducă acasă cu un jet
executiv închiriat de la
ŢiriacAIR! Pe Necolai-
ciuc l-au adus din Ame-
rica cu o cursă de linie,
clasa economic, iar Dinel
Staicu o să fie adus, pro-
babil, cu maşina din Un-
garia. Ce-l face, oare, pe

Optimism a la Boc                                                  26 Mai

Consultaţie                                                               27 Mai
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Popa atât de preţios?
Ghici-ghicitoarea mea! 

* O inteligentă citi-
toare de prompter de la
REALITATEA TV a lui
Ghiţă (sau Vântu?) ne-a
prezentat săptămâna tre-
cută o ştire despre cuplul
Kate şi William... Middle-
ton! 

* Neputând să-l
vandalizeze pe Gigi Be-
cali, suporterii Stelei,
frustraţi de victoria duş-
manilor de la Dinamo
s-au mulţumit cu Rolls
Royce-ul europarlamen-
tarului. Reparaţia super-
maşinii de 200.000 euro
va costa cât câteva maşini
noi-nouţe! 

* El se jură/Că nu-
njură/Dar l-am prins cu
p(...)a-n gură! - ar putea fi
epitaful de pe crucea din
Dealurile Moldovei a lui
Ghiţă-AseMoft, scrijelit
de partenerul său Vântu-

Revolta populară                                                      30 Mai

Interese comerciale                                      31 Mai
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Terminator, care l-a înre-
gistrat debitând porcări-
oare din două-n două vor-
be. “Aşa sunt eu, nu mă
pretind un ipocrit preten-
ţios” - recunoaşte Sebi în
lungul email trimis de ju-
nele cu ochi umezi anga-
jaţilor Realităţii, în chip
de cenuşă în cap, după pe-
nibilul scandal 

* Bate Vântu la
pârnaie! Se pare că mogu-
lul are atracţie la arestul
din Rahova, unde se va
întoarce pentru 29 de zile,
în urma lăcrimaţiei ami-
cului Ghiţă. Care, astfel
îşi poate vedea de treabă
în schimbarea consiliului
de administraţie al Reali-
tăţii 

* Agronomii s-au
deşteptat şi vor înapoi te-
renul de pe care scoteau
producţii-record, de la
Băneasa, cerând denunţa-
rea contractului încheiat

Nebunul de partid                                                    1 Iunie

Libertatea de expresie                                             2 Iunie
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de Alecu cu Puiu Popovi-
ciu. Logic: de ce să nu ia
ei chiria de la IKEA şi de
la celelelte “culturi” din
zonă? 

* Exact în urmă cu
20 de ani - pe 30 Aprilie
1991 - Traian Băsescu
intra în noua nomencla-
tură fesenistă ca ministru
al Transporturilor. În cele
trei mandate ale sale (un
al doilea în Guvernul Sto-
lojan, iar al treilea în gu-
vernarea cederistă) nu s-a
construit nici un centime-
tru de autostradă, în con-
cepţia sa, autostrăzile
fiind inutile în Romania.
Quod erat demonstran-
dum! 

f
*Lovitură de teatru

la REALITATEA: Vântu

Program guvernamental                                        3 Iunie

Canibalul Avramescu                                              6 Iunie
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intră la pârnaie şi-i lasă
lui Elan ex-Rădulescu
92% din acţiuni! Fervent
susţinător al cultului bă-
sescian, acesta are toate
şansele să facă din post un
model de etică şi echitate,
chiar în condiţiile mana-
gementului sebastian 

* Senzaţional: pri-
marul din Deveselu, la ru-
gămintea lui Traian Bă-
sescu, şi-a dat acordul ca
în perimetrul comunei
sale să fie amplasat scutul
american antirachetă! Dar
dacă nu era de acord?

* O definiţie ge-
nială: Gheorghe Flutur -
Inventatorul alfabetului
ovin! (Adrian Năstase) 

* În opinia lui Va-
rujan Vosganian, USL-ul
face o concurenţă neloială
Grupului DIVERTIS pro-
gramul său având aceeaşi
eficienţă în disputa cu Pu-
terea pe care o au Tony

Lacrimile lui Băsescu                                              7 Iunie

Părinţi şi copii                                                          9 Iunie
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Grecu şi compania: pro-
voacă râsul! 

* La reuniunea cu
uşile închise de duminică,
8 Mai, a PDL, Elena
Udrea a pledat pentru
transparenţă: “Ce se spu-
ne aici de doar pentru
noi!”. Cu acelaşi prilej
blonda ministresă, echi-
pată în costum “Albă ca
zăpada” – jachetă şi pan-
taloni evazaţi - a lansat
conceptul de “teleopozi-
ţie” 

* Săracul Jeffrey
Franks, cel cu miliardele
de la FMI: camerele video
i-au surprins, la întâlnirea
de la Cotroceni, pantofii
găuriţi în talpă. De atâtea
drumuri bătute de la Was-
hington la Bucureşti...

* Motivul princi-
pal pentru care Emil Boc
consideră că trebuie câşti-
gate viitoarele alegeri:
pentru ca PDL să poată

După congres                                      10 Iunie

Soluţia Boagiu                                                        14 Iunie
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culege roadele actualei
guvernări! Păi, până acum
ce-au făcut? 

* “Am învăţat să
nu am nici un fel de încre-
dere în politicieni” -
spune cu dezarmantă sin-
ceritate preşedintele poli-
tician Băsescu. Cu sigu-
ranţă că cea mai mare ne-
încredere i-a inspirat-o
propria sa prestaţie 

* Toate belelele pe
capul lui Peter Imre, de
când s-a lăsat de ţigări şi
s-a apucat de ziare. Sub
înţeleptul său manage-
ment tirajul ADEVĂRU-
LUI a scăzut de trei ori
într-un an, iar acum riscă
să nu-şi mai ia nici banii
de pe publicitatea la Coca
Cola, din cauza unor ma-
nevre redacţionale oculte.
Dar pe Patriciu nu-l mai
impresionează nimic,
după experimentul “Cor-
neţeanu”. Noroc că Rom-

Ghicitoare                                                               15 Iunie

Revizie tehnică                                                       16 Iunie
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petrolul s-a vândut bine! 
* PDG-ul şi CEO-

ul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, Înalt Preafericitul
Daniel este acuzat de su-
periorii săi de la Ierusalim
că a introdus zarafii în
Templu, făcând din lăca-
şul de cult de acolo un re-
sort cu prestaţii turistice
diverse, pentru cei mai
credincioşi dintre români.
Când ai, însă, o cheltuială
ca aceea a catedralei mi-
tropolitane de făcut, în-
cerci să scoţi arginţi şi din
piatră seacă, nu-i aşa? 

* Momente vesele
la Convenţia PDL cu
CANDIDATUL CARA-
GHIOS Toader al lu’ Pa-
leologu din Sudu’
Moldovei. Dacă nu exista,
el trebuia inventat, ca să
mai echilibreze niţel at-
mosfera înlăcrimată de
simţitorul speech al Bă-
sescului - cealaltă vedetă

Randament                                                             17 Iunie

Tandemul Lucescu                                                20 Iunie
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a scenei comice politice 
* “În 2001 - îşi

aminteşte cu lacrimi în
ochi Traian Băsescu - tot
în această sală i-am întins
mâna lui Petre Roman şi
el mi-a întors spatele!” În
loc să întoarcă şi celălalt
obraz... 

* Din încrucişarea
dintre carismaticii EVZ-
işti Ioana Lupea şi Mircea
Marian a rezultat un avor-
ton publicistic (“Foc în-
crucişat”) prin care
respectuosul post public
de televiziune închină ode
înţelepţilor conducători
pedelişti ai ţării 

* Cum e turcul şi
pistolul: în timp ce Franks
îi fugăreşte pe guvernanţii
noştri prin debaralele de
la Palatul Victoria de-şi
rupe pingelele, hărţuindu-
i cu tot felul de cereri ne-
ruşinate, şeful său de la
Washington înghesuie

Ţara ca o pradă                                                      21 Iunie

Argument                                                                22 Iunie
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menajerele de la hotel
echipat doar în prosop, să
le dea împrumuturi (ne-
rambursabile) din fondu-
rile personale 

* GHIŢĂ TV în-
vaţă franţuzeşte! Sunt
zvonuri că ambiţiosul
proiect managerial al mi-
cului mogul ploieştean
s-ar putea să sufere un
afront: cică Elan al Rădu-
leascăi discută de zor cu
francezii de la Lagardere,
nerăbdători să ia o televi-
ziune cu probleme şi da-
torii şi să facă din ea o
Albă ca Zăpada a mass
media. Evident, discuţiile
sunt gratis. Realitatea
costă 

* Ce chestie: din
interviul luat cu grăbire
luni seara, de TVR proas-
pătului preşedinte al PDL,
Emil Boc pe numele său,
n-am reţinut nimic! Nici o
idee, nici o intenţie, nici

Tehnica lui Igaş                                                      27 Iunie

Uniformele lui Vreme                                             28 Iunie
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un proiect! Doar că dacă
va fi vorba de vreo rema-
niere, aceasta se face, nu
se discută. Dur, omul 

* De la 8 milioane
de euro - cât presupuneau
băieţii cu imaginaţie bo-
gată că ar fi dat Bobby
Păunescu ca să ia Eveni-
mentul Zilei de la Ringier
- s-a ajuns la preţul co-
rect: ziarul nu mai face
doi bani! Dovadă că ziari-
ştii sunt daţi afară, iar
campionul “tricourilor
ude” Claudiu Şerban nu
mai ştie pe unde să scoată
cămaşa. După colţ, stau la
pândă Nicu Dumitru-Niro
şi Dan Andronic, în aştep-
tarea chilipirului absolut 

* MITICĂ iese la
cumpărături! L-a trimis
madam Vica prin piaţă să
vadă ce televiziuni mai
sunt de vânzare pe tarabe.
Zice că a vorbit el cu o
doamnă care are una în

Examenul lui Băsescu                                           29 Iunie

Motivul reformei                                                     30 Iunie
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debara, i-o dă ieftin, doar
s-o întreţină. Problema
transmisiilor de fotbal din
Ligă e ca şi rezolvată,
chiar dacă majoritatea pa-
chetelor au rămas neachi-
ziţionate 

* De Tăriceanu se
mai vorbeşte doar când
face vreun accident de
circulaţie. Omul s-a în-
tors, de fapt, la condiţia sa
de manechin politic de di-
naintea “accidentului” ca-
re l-a adus în fruntea gu-
vernului. Pe care l-a con-
dus patru ani fără permis 

* La o fantomatică
Conferinţă Naţională a
Presei îşi dau cu părerea
despre cât mai valorează
un astfel de business per-
soane care nu (mai) au
prea multe legături cu do-
meniul: fostul tutungiu
Peter Imre, care deja a
scris mai mult decât a
citit, unul Corneţeanu,

Diploma de Boc..                                                       1 Iulie

Accidentul lui Dinescu                                             4 Iulie
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care i-a uşurat pe cei de la
Ringier şi pe Patriciu de
câteva milioane deturnate
spre buzunarele proprii,
sau un Claudiu Pândaru al
cărui unic merit este de a
fi desfiinţat varianta de
print a “Gândului”. Spe-
cialişti, unul şi unul, care
pot spune cu mâna pe
inimă ca un business de
presă nu mai face nici doi
bani 

f
*În nădejdea unui

chilipir clasic, Buscu &
Băieţii au dorit să pună
mâna pe brandul “Caţa-
vencu” cu mai puţin decât
au încasat fiecare în parte
de la Vântu când l-au vân-
dut mogulului. Numai că
cineva le-a jucat o festă şi

Salvarea lui Vanghelie                                              5 Iulie

Modernizarea sanitară                                              6 Iulie
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a dus licitaţia până la
vreun milion jumate - de
la doar vreun sfert, cât
stabilise ANAF-ul porni-
rea - bani pe care evident
că nu-i au tinerii capita-
lişti care şi-au investit
agoniseala frunţii în alte
businessuri. Au la dispo-
ziţie câteva zile ca să me-
diteze pe această temă,
până la o nouă licitaţie 

* Pentru Peter Imre
presa şi castraveţii fac
parte din aceeaşi familie.
Adevărul este că nu prea
fac, după cum nici tutunul
nu se înrudeşte cu cioco-
lata, iar dacă-i cerea sfatul
lui tata socru s-ar fi scutit
de ridicolul situaţiei de a
analiza presa din perspec-
tiva şefului de sală - cum
plastic îl caracteriza pre-
decesorul său, Corne-
ţeanu 

* De când nu mai
este consilier prezidenţial,

Partenerii                                                                   7 Iulie

Teroare în clase                                                       11 Iulie
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poveştile lui Lăzăroiu nu
mai au, parcă, hazul pe
care-l aveau când erau
transmise de la Cotro-
ceni... 

* Bunele tradiţii se
păstrează la ministerul Te-
lecomunicaţiilor: dacă
“răposatul” Sandu îşi an-
gaja nevasta pe post de
consilier personal, actua-
lul Vreme angajează par-
tenerul de afaceri al
nevestei în consiliile de
administraţie ale compa-
niilor din subordine. Des-
pre rolul jucat de amantă,
să nu mai vorbim, că des-
tul bârfeşte lumea. 

* Pe Traian Igaş îl
dau în vileag cele trei fa-
cultăţi oridecâteori des-
chide gura. Vocabularul
său este un mixt între cel
al Elenei Băsescu şi acela
al Elenei Ceauşescu 

* Faptul că liderii
(care lideri?) PDL nu mai

Căpitan de 7 ani                                                     12 Iulie

La limită                                                                   13 Iulie
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discută despre schimbarea
lui Boc nu înseamnă că
aceiaşi lideri au renunţat
la idee. Cel mai des se
şopteşte pe la cabinete un
nume care sfârşeşte tot cu
escu. Georgescu - zic
unii. Şi Călin, mai spun
alţii. Dinspre ambasada
americană răzbate ideea
că tehnocratul este singu-
rul care întruneşte exigen-
ţele “marelui Licurici” 

* Despre noul mi-
nistru al Muncii se zice că
ar putea fi “piticul Pro-
centilă” din cunoscutul
basm politic cu Albă ca
Zăpada şi ceilalţi şase pi-
tici portocalii 

* Când să se laude
şi Anca Boagiu cu marile
ei realizări de pe căile fe-
rate, un nesimţit de jurna-
list a apăsat pe un buton şi
trenul a rămas în mijlocul
câmpului. A fost nevoie
de intervenţia specializată

Tratament de Şoc                                                    14 Iulie

Depresie                                                                  15 Iulie
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a depanatorilor, cu ajuto-
rul unei crenguţe 

* Nu ştim cine i l-a
scris - ar fi şi absurd să ne
închipuim că la şcoala de
marină ar fi avut de-aface
cu noţiuni ca cele vehicu-
late în discursul de la
London School of Econo-
mics - dar speech-ul lui
Băsescu a fost unul re-
marcabil. Şi, cu siguranţă,
aici nu e nici mâna “cani-
balului” Avramescu şi
nici a ‘muncitorului’ Lă-
zăroiu. Dar dacă te uiţi pe
lista consilierilor, nu poţi
să bagi mâna în foc că e
unul de pe acolo 

* ‘Îmi place să simt
cartea în mână când o ci-
tesc” - zice intelectuala
Roberta Anastase, cu o
memorabilă sugestivitate.
Cei pasionaţi de psihana-
liză vor fi tentaţi să tra-
ducă mai... libertin
această frumoasă şi sen-

Agenţia de voiaj Boc                                             18 Iulie

Ultimul retuş                                                            19 Iulie
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zuală exprimare 
* Gică Hagi nu ra-

tează nici o ocazie de a se
face de baftă. După umi-
linţele îndurate la Galata,
vrea să se mute pe teren
propriu, ca selecţioner al
unei naţionale de divizia
C, fără nici o şansă de ca-
lificare la vreo competiţie
internaţională în următorii
5-6 ani. 

* Năstase, Ilie a
rămas şi el fără carnet
pentru 90 de zile. De vină
au fost politiştii care n-au
ţinut cont de prestigiul
său internaţional şi l-au
pus să sufle în fiolă, lucru
care l-a supărat foarte
tare. Şi, pe bună dreptate,
campionul i-a mustrat în
stilul său pe dinamovişti,
ceea ce i-a mai adus şi o
amendă pentru ultraj 

* Cu tot respectul
pentru meritele lui Mihai
Cârciog (Dumnezeu să-l

Modelul Bac                                                             21 Iulie

Selecţie de oferte                                      22 Iulie
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odihnească în pace!), dar
nu poţi să faci din el “fon-
datorul presei româneşti”.
Este prea mult pentru un
om a cărui pricepere nu a
stat în scris ci în a face
bani de pe urma scrisului
altora. Cârciog a fost,
poate, un “mogul” de
presă avant la lettre, dar
nu un fondator, cu atât
mai mult cu cât presa ro-
mânească renăscută în 22
Decembrie 1089 nu a
avut un “întemeietor
unic”, ci o întreagă cate-
gorie de profesionişti care
au crezut - şi au demons-
trat - că se poate face o
altfel de presă. 

* Tradiţionalele le-
gături de prietenie şi cola-
borare între ministerele de
Externe şi de Interne nu
se dezmint. Baconschi a
propus ca o parte dintre
angajaţii disponibilizaţi
de Igaş să fie preluaţi de

Micii producători                                                    25 Iulie

Mare brânză                                                             26 Iulie
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ministerul său. Oricum,
nu mai contează cum sunt
plasaţi epoleţii - pe haină
sau pe sub haină... 

* La cea de-a doua
licitaţie, Adamescu (Ro-
mânia Liberă) a pus mâna
pe titlul ‘Caţavencu”,
scos la vânzare de ANAF
în contul datoriilor “Rea-
lităţii Media”, pe doar ju-
mătate din suma licitată
prima dată de Buşcu, cel
care n-a avut bani să o
plătească şi a rămas cu
buza umflată 

* “Satana” Piţurcă
va încasa jumătate de mi-
lion de euro pe an de la o
Federaţie falită, pentru a
antrena o naţională de doi
lei, ieşită din orice com-
petiţie şi cu obiective
mult prea îndepărtate.
Zău că miroase a şmen
sau cacealma, cum vreţi
să-i spuneţi 

* Cezar Preda,

Dacă-i ordin                                                             27 Iulie

Legea Capitalei                                                        28 Iulie
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căzut şi el în patima po-
veştilor, ca Lăzăroiu,
adulmecă “mirosul” So-
domei şi Gomorrei. Să fie
vorba despre Palatele Co-
troceni şi Victoria? 

* Bucălatul minis-
tru al Justiţiei, Predoiu,
crede, cu o încăpăţânare
demnă de cauze mai
bune, că România mai
poate intra în Schengen în
2011. Poate, dar fără Jus-
tiţie, căci ea e buba 

* Distinsul domn
Papagaleologu (şi Toader)
acuză răutatea foştilor săi
colegi de la Cultură care,
după divorţ, răspândiseră
despre domnia sa zvonul
că ar fi fost minoritar se-
xual, doar pentru simplul
şi nevinovatul motiv că
petrecea momente solitare
de meditaţie în camera de
odihnă de lângă cabinet,
în compania agreabilă a
unui consilier specializat

Maturitatea Robertei                                               29 Iulie

Raportul de Ţară                                                   1 August
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în design vestimentar 
* De ce a stat

Vântu în puşcărie de data
asta? E greu să se dea o
explicaţie, dacă nu
l(ogică), măcar una juri-
dică. Ca să-i facă pe plac
lui Băsescu? Ca să poată
dormi liniştit fiorosul
Ghiţă? Au aflat procurorii
ceva în plus despre comi-
cul şantaj invocat de
“omul serviciilor”? Ori-
cum, rămâne un nou epi-
sod  din galeria celor care
ne fac justiţia de baftă,
vorba prezidentului 

* După madam
Petculescu, Valerică
Vreme vrea să-şi înscrie
numele pe răbojul crea-
torilor de bănci, înfiinţând
cea de-a doua bancă a
Poştei (după Bancpost),
chiar de-ar fi ca pentru
asta să falimenteze Poşta
(oricum, mult nu mai
are...) 

Întoarcerea primarului risipitor                           3 August

Cioara vopsită                                                       4 August
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* Ştire  de la ora 5: un tip
şi-a împuşcat soacra, dar
n-avea permis de port-
armă! 

* A fost brevetată
formula ideală a talk
show-ului “Totul despre
orice”. Indiferent de mo-
derator, invitaţii Monica
Tatoiu, Cristian Ţânţă-
reanu şi Tudor Octavian
asigură  succesul! 

* Incoerenţa pre-
mierului începe să devină
c ron ică : “ROMÂNIA
ARE NEVOIE DE O
CLASĂ DE MIJLOC ÎN
...MICILE AŞEZĂRI
URBANE DIN ZONELE
RURALE”. Păi, cum şi
rurale şi urbane, în acelaşi
timp? Sau e vorba despre
cei care urmau să fie ...de-
portaţi pentru a ocupa ce-
lebrele locuinţe pentru
specialiştii de la sate, pro-
gram epocal iniţiat de
doamna ministru Udrea? 

Inaugurare marca Boagiu                                    9 August

Program de sezon                                               11August
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f
*O ţară întreagă de

părinţi şi copii este re-
voltată de abuzurile mi-
nistrului Funeriu: să pună
camere de luat vederi în
clase, ca să timoreze ele-
vii! Să nu-i lase să copi-
eze! Unde ne trezim? E
mai rău ca pe vremea lui
Ceauşescu! E clar că pe
români nimic nu-i ener-
vează mai tare decât
piedicile puse în calea fu-
ratului. Naţional! 

* Ce fel de oameni
mai sunt şi olandezii
ăştia? Uite ce zice unul,
de doar 16 ani, care a
venit în România cu un
grup de prieteni să ajute la
reparaţiile din casele unor
persoane cu dizabilităţi:
“De ce trebuie să facem
totul pentru bani?” 

Terminatorii lui Sarkozy                                     12 August

Soluţie juridică                                                    16 August
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* Victor Ponta este,
de fapt, purtătorul de cu-
vânt al lui Radu Moldo-
van, persoana căreia
puţină lume i-a auzit
glasul până acum 

* Prima ieşire pu-
blică a noului ministru al
Muncii, fostul consilier
prezidenţial Lăzăroiu,
este una prin care acesta îi
dă peste nas predecesoru-
lui său, Emil Boc:
aproape toate noile con-
tracte înregistrate după
promulgarea Codului
Muncii s-au evaporat! 

* Borbely susţine
că e nevinovat! Habar n-
are de ce s-a apucat ăla să
amenajeze apartamentul
cuscrei sale. Şi nici de ce
cei de la Apele Române i-
au dat atâtea contracte.
Poate că le era simpatic.
Poate că au vrut să-l în-
funde, dacă nu reuşea să
le execute. Cine ştie... 

Disciplina de partid                                            17 August

Proiecţia consumatorului                                  18 August
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* Nuntă de partid şi
de stat la Snagov: pe când
hoţii furau focoasele de
rachete din trenul care le
ducea la bulgari, ministrul
Apărării organiza o im-
presionantă nuntă de par-
tid şi de stat la Snagov.
500 de invitaţi, dintre care
n-au lipsit decât udeme-
riştii aflaţi în doliu juridic,
au onorat-o pe fiica mi-
nistrului Oprea. Preşedin-
telui şi premierului li s-a
rezervat o masă specială 

* Coincidenţă: În
ziua în care şefa Camerei,
Roberta Anastase evita să
intre la bulău (procurorul
care a analizat numără-
toarea sa de la legea pen-
siilor, soldată cu un
rezultat stupefiant n-a
catadixit să mai analizeze
şi proba video incrimina-
toare), senatorul Cătălin
Voicu iese de la bulău -
după un an şi patru luni! 

Reforma Sănătăţii                                              19 August

Turneul lui Boc                                       22 August

ANDOgrafia zilei



Octavian Andronic 83

* La Romexpo
Elena Udrea a câştigat
centura de campioană la
categoria “cocoş” 

* GUŞĂ IS
BACK! După ce a lăsat
de izbelişte PIN-ul care i-
a adus doar 2% în campa-
nia pentru primăria
Capitalei din 2008,
Cozmin Guşă se întoarce.
Şi nu cu mâna goală, ci cu
Dan Diaconescu, care a
găsit, în sfârşit, o portiţă
de intrare în politică, după
ce a ratat de două ori în-
scrierea la tribunal a Par-
tidului Poporului 

f
*Succes de răsunet

la un filtru al Poliţiei
Române pe Autostrada
A2: s-au confiscat 30 de

Criza mondială                                       23 August

Ultima fentă                                       24 August
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kg de icre 
* Contraperfor-

manţa - jurnalistică - a lui
Gâdea (Antena 3) din in-
terviul luat lui Pascal
Bruckner o egalează pe
cea a lui Florin Călinescu
(PRO TV) din urmă cu
câţiva ani, care l-a “inter-
vievat” pe Emir Kus-
turica. Ambii interlocutori
au rămas la fel de tulbu-
raţi de subtilitatea între-
bărilor puse de intervi-
evatori şi de complexi-
tatea problematicii abor-
date. Ambele capodopere
ar trebui puse în formol şi
prezentate, ca material di-
dactic, studenţilor de la
jurnalism 

* Vizita lui Boc în
China a produs deja
efecte: un cutremur de 5,8
grade pe Richter! 

* Din puţul gân-
dirii beneriste: “Lumea se
schimbă. Nu ştim însă

Primarul aerian                                       25 August

Ştirea de la Ora 5                                      26  August
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cum va arăta ea” - emite,
profund şi plat, guverna-
torul Isărescu. Normal:
dacă am şti cum va arăta,
am şti şi care va fi cotaţia
leului faţă de euro. Ceea
ce ar fi o nenorocire. 

* Din ciclul “Vara
nu-i ca iarna”: “Trăim
după cum muncim” - con-
stată filosofic preşedintele
Băsescu. Gândindu-se,
bineînţeles, la bugetarii
simpli, nu la miniştri sau
parlamentari 

* “Candidatul cara-
ghios” Toader Paleologu
îşi continuă acţiunea de
înveselire a publicului
apăsat de grijile crizei.
Tocmai s-a hotărât să can-
dideze la primăria Capi-
talei, unde are deja asi-
gurat un vot: cel propriu!

* Amiralul Gabriel
Oprea a condus parada
Marinei militare, alături
de membrii echipajului

Examinare exigentă                                       29 August

Talk show                                       30 August
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său politic. De anul acesta
Ziua Marinei intră în ca-
lendarul sărbătorilor de
partid ale UNPR 

* Boc se întoarce
din China cu tolba plină
de promisiuni, dar fără
nici un contract semnat.
Chinezilor nu le e de loc
clar cum îşi vor putea re-
cupera investiţiile dintr-o
ţară falită, care şi-a vân-
dut deja, pe mai nimic,
toate resursele 

* La Shenzhen,
două din cele trei zile în
care s-a aflat acolo, Emil
Boc le-a petrecut la hotel,
uitându-se la televizor,
pentru că serviciul de
protocol al chinezilor nu
l-a lăsat să iasă la plim-
bare de capul său, iar es-
corta era rezervată şefilor
de stat aflaţi la Universi-
adă 

* Ca să fie sigur că
e înţeles de divinitate,

Zodia intelectualilor                                      1 Septembrie

Borcea Mondialu                                           5 Septembrie
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doctorul Ritli, noul mi-
nistru al Sănătăţii, şi-a
încheiat jurământul cu o
invocare bilingvă. Unii,
mai suspicioşi, nu sunt
convinşi însă că ce-a zis
el în ungureşte se traduce
întocmai cu “Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!” 

* A dat molima di-
vorţului printre miliar-
darii dâmboviţeni. După
Irinel Columbeanu, a
venit rândul lui Remus
Truică să-şi lase nevasta,
pe care o acuză de “infi-
delitate”(despre fidelită-
ţile lui s-a mărturisit chiar
Patricia Kaas, într-o auto-
biografie recentă), dar in-
tenţionând să rămână cu
cele două fiice gemene.
Gurile rele pretind că o
face ca să nu le plătească
pensie alimentară, având
în vedere că firmele sale
au ieşit în ultimii ani pe
pierderi. Cine e Remus

Hotărârea Baconschi                                    6 Septembrie

Cântarea României                                        8 Septembrie
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Truică? Fostul şef de ca-
binet al lui Adrian Năs-
tase - locul unde a învăţat
să facă cafele... 

* Criză mare la
Cotroceni: la investirea
ministrului Sănătăţii nu s-
a mai dat şampanie. Se
pare că şi crama e goală,
după ce o umpluse, în
primul mandat, Voronin.
Alte vremuri... 

* Trustul de presă
al lui Voiculescu a lansat
Jihad-ul împotriva aface-
rilor cu “cântec’ ale lui
Puiu Popoviciu. Antenele
au demarat o anchetă care
vrea să dovedească faptul
că Agronomia nu se alege
cu mai nimic de pe urma
asocierii care a dus la
naşterea Băneasa Shop-
ping City. Momentul e cu
atât mai nepotrivit pentru
magnat cu cât acum ar
trebui să se lămurească
situaţia dosarului său care

Nostalgie                                                        9 Septembrie

Gazonul Naţional                                        12 Septembrie
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l-a dus pentru o noapte în
arestul din Rahova - con-
secinţă directă a unei de-
cizii luate cu uşurinţă,
undeva “sus”... 

* Chiar dacă este
un adept al Statelor Unite
Europene, Băsescu nu re-
nunţă la vocaţia sa “at-
lantistă”. Licuriciul ră-
mâne licurici chiar dacă
îşi schimbă culoarea 

* Din păcate - pen-
tru Grupul INTACT, suc-
cesele din viaţa personală
ale “privighetorii din
Băneasa” - madam
Vrânceanu - Pandele, nu
au un corespondent în cea
profesională. Măritişul de
succes (din Voluntari) şi
vacanţa de vis (din An-
talya) sunt readuse la re-
alitate de falimentul
gazetei care trebuia (în
imaginaţia sa) să îngroape
Ziarul Financiar al Sârbu-
lui: ziarul FINANCIA-

Răzbunare                                                   13 Septembrie

Dispută casnică                                           15 Septembrie
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RUL al lui Felix. Din co-
tidian, acesta devine
lunar, iar de pe hârtie,
trece pe monitor. Mici
schimbări... 

* În loc să fie de-
corat pentru reflexele pe
care nunta sa de un milion
le-a avut asupra brandului
României, Borcea a fost
amendat: că a dat cu arti-
ficii pe cerul patriei după
miezul nopţii şi nu la ora
22, cum primise aprobare.
Cică după ora 24 are
dreptul numai statul... 

* Hotărât lucru,
Borcea e urmărit de ghi-
nion în afaceri: după ce la
Dinamo situaţia e mai
disperată ca oricând, după
necalificarea în cupele eu-
ropene, nici măcar nunta
nu l-a scos din nevoi: a
băgat în eveniment un
milion de euro (zice el)
şi n-a scos decât 150.000
din darul invitaţilor!

Navă în derivă                                              16 Septembrie

Sub scut                                                       19 Septembrie
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Probabil că a fost nevoit
să se împrumute la Naşu’
Gigi ca să poată să-şi facă
luna de miere în Miami 

* Extrem de cu-
rioasă, o reporteriţă de la
“mondenele” unei televi-
ziuni a întrebat-o pe
proaspăta doamnă Borcea
dacă îşi doreşte un copil.
Desigur, a admis aceasta
cu timiditate. “În cât
timp? “ - a mai vrut să ştie
teleasta. Răspunsul îl pu-
tea găsi în orice manual
de anatomie. În general,
cam în nouă luni... 

* “Am început să
mănânc pentru familia
mea” - a declarat o gre-
vistă a foamei româncă
din Spania, după ce şi-a
pierdut locul de muncă 

Raid ministerial                                     20 Septembrie

Lege şi tocmeală                                       21 Septembrie
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f
*Sfatul medicului

Oprescu către proaspăt în-
surăţelul Borcea: “Cristi,
vezi că rămâi cu limba pe
umăr. Nu mai ştie lumea
dacă râzi sau plângi!”.
Apropo de punga cu
medicamente pe care o
poartă mereu asupra lui 

* Curat “jurnalism
inovator”, coană Lenuţo!
Agenţia de presă prezi-
denţială Hot News a pri-
mit - via Elena Udrea - un
stipendiu de un milion de
lei, din fonduri europene
(programul Regio) pentru
a implementa “jurnalism
inovator în zona Bu-
cureşti-Ilfov”. De fapt, cu
banii ăştia Hot News a
achiziţionat echipamente
IT pentru activităţile lu-

Arătura de gazon                                       22 Septembrie

Misiune urgentă                                      23 Septembrie
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Baterie teleghidată                                     26 Septembrie

Moartea d-lui Lăzăroiu                                27 Septembrie

ANDOgrafia zilei

crative ale agenţiei 
* Milionară - în

euro - din leafă! Madam
Angela Toncescu, şefa
Comisiei de Supraveg-
here a Asigurărilor, este
unul dintre puţinii români
milionari în euro din leafa
primită de la stat. Din
2006 - când a pus mâna
pe slujba asta - domnia sa
încasează câte 350.000
euro pe an, adică aproape
30.000 euro pe lună (leafa
mărită substanţial în plină
criză!), venit pe care re-
fuză sistematic să-l men-
ţioneze în declaraţia de
avere, chiar cu riscul ca
ANI să o amendeze cu
2000 lei! 

* 22 de agricultori
români şi francezi au ex-
ecutat marţi seara ară-
turile de toamnă pe
National Arena 

* Au dat turcii la
Cetate: boiernaşul Dines-
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cu, aflat în chiolhanuri
prelungite cu Tănase, a
fost surprins de otomanii
care i-au pus levorvelu-n
pept, forţându-l să le
vândă 800 de hectare de
la Giubega. Devenit su-
pus al necredincioşilor,
poetul a reuşit doar să-şi
păstreze independenţa
cramei (turcii nu beau) 

* La “Adevărul”
destoinicul tutungiu Imre
a descoperit reţeta prof-
itabilităţii: cultivarea răb-
dării angajaţilor, cărora li
se dă leafa cu două săp-
tămâni întârziere 

* Oprişan loveşte
din nou: vărul sau fratele
lui Marian DELAVRAN-
CEA - Adrian pe nume -
dă o nouă lovitură; după
ce, în 2003, înaintea me-
ciului cu Danemarca a
montat pe 23 August un
gazon care s-a făcut praf
(la propriu), acum, la

Tema olandeză                                       28 Septembrie

Mandatul lui Orban                                   29 Septembrie
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meciul cu Franţa, doar
s-a... brăzdat. Ca orice om
de afaceri, Adrian nu ţine
cont de culoare politică.
În 2003 i-a plătit perfor-
manţa PSD-ul, acum i-a
achitat-o PDL-ul. Vorba
aceea: gazonul subţire, cu
cheltuială se ţine... 

* Mari figuri
francezii ăştia: văd în noi
doar nişte cerşetori, capa-
bili să fure oul de sub
găină, iar iubita noastră
capitală le apare ca un
tomberon. Dar ei? Cum
ne apar ei - cu droaia de
plozi murdari, mâncând
cu mâna de pe duşumea şi
cu femeile lor înfofolite
din cap până în picioare?
Sunt francezi, ca la ei nu
există, ca la noi, mi-
norităţi, acolo sunt toţi o
apă şi-un pământ. Şi
naţionala lor de fotbal,
compusă în majoritate de
nişte Bănei, cam ca al

Poiana lui Iocan din Deveselu               30 Septembrie

Căruţa cu paiaţe                                              3 Octombrie
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nostru, dacă nu mai
închişi la culoare... 

* Avem o Arenă
Naţională minunată, mo-
dernă dar pe care nu poate
creşte iarba! Specialiştii
UEFA au constatat că, din
cauza soluţiei construc-
tive, iarba nu beneficiază
de lumina naturală şi de
ventilaţie. Ca să crească,
stadionul ar trebui lumi-
nat artificial şi ziua. În
rest totul e OK! 

* Ca să nu se mai
chinuiască primarii din
ţară să o facă pe Elena
Udrea “cetăţean de
onoare” al urbelor lor,
pentru nişte pârlite de
fonduri de la Dezvoltare,
propunem o soluţie radi-
cală: doamna ministru să
fie proclamată “cetăţean
de onoare al întregii
Românii”! 

* Misterioasa vi-
zită în America, la “Mare-

Donatorul Igaş                                                4 Octombrie

Povestea lui Portocaliu - Împarat                  5 Octombrie
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le Licurici”, a preşedin-
telui Băsescu stă sub sem-
nul unei întrebări ham-
letiene: va fi sau nu va fi
primit şi de Obama?
Acesta e niţel ocupat prin
state şi l-a însărcinat pe
Biden, vicele său, să se
ocupe de “Proiectul De-
veselu”. Nici axa nu mai
e ce-a fost odată... 

* O observaţie per-
tinentă de-a lui Moise
Guran: francezii şi-au
făcut zi naţională din cea
în care toţi borfaşii
Parisului au evadat de la
Bastilia (un fel de Rahova
de-a noastră). Şi o ţin aşa
de vreo două sute de ani...

* Patriciu îşi bate
cuie în talpă: i-a dat în
vileag pe Băsescu şi pe
Funeriu că nu cunosc
legea - care prevede clar
când şi cum se cântă
imnul naţional. Ce nu pre-
cizează legea este dacă

Ghidul lui Băsescu                                        6 Octombrie 

Remaniere a la Boc                                         7 Octombrie
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strofa cu “Traian” poate fi
sărită... 

* Circulă tot mai
insistent zvonul cum că
odată cu crearea noului
minister al Fondurilor Eu-
ropene, Emil Boc îşi
încheie misiunea guver-
namentală şi se va retrage
spre a candida pentru
mandatul de deputat eli-
berat de UDMR prin de-
cesul unui titular de la
Cluj. Şi că în locul său va
fi numită o doamnă - de
fier sau de aramă - dându-
se astfel o şansă grupării
naţionale majoritare 

* “Sîc! V-am făcut-
o!” - a părut să spună Tra-
ian Băsescu, trăgând cu
un ochi spre ziariştii din
sală, colegi cu “tono-
matele” de acasă, care au
tot turuit pe seama subiec-
tului (ne)primirii sale de
către Obama în Biroul
Oval. Uite că m-a primit!

Naufragiu                                                       10 Octombrie

Litera regulamentului                                   11 Octombrie 
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- a mai părut să spună câr-
cotaşul nostru preşedinte,
fericit că după trei ani a
bifat şi istorica întâlnire
cu noul titular de la Casa
Albă. Ce-au discutat nici 
nu mai contează... 

* Instanţa Supremă
a ajuns la concluzia că
DIP a cheltuit cu vreo
patru milioane de lei mai
mult decât a câştigat pe
când era ministru. Astfel
încât i s-a retras din con-
turi milionul (de euro) cu
pricina, făcând din el un
milionar mai sărac. Geaba
a încercat fostul ministru
al Industriei, Dan Ioan
Popescu, să demonstreze
că trăia din veniturile
nevestei, nimeni n-a vrut
să-l creadă, mai ales după
ce a semnat celebrul con-
tract cu Gazprom, care
ne-a potcovit cu cel mai
scump metru cub de gaz 

* Bietul Meleş-

Nostalgie                                                       12  Octombrie

Parabola orbilor                                           13 Octombrie
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canu! Dacă vrea să
coabiteze cu Băsescu, să
coabiteze din afara par-
tidului - s-au oţărât liderii
liberali la socrul lui Peter
Imre, care voise să spună
că, dat fiind mandatul de
până în 2014 al Băsescu-
lui, USL-ul câştigător în
2012 n-ar avea încotro şi
vreo doi ani ar trebui să se
înţeleagă cumva cu
acesta. Cea mai bună va-
riantă pentru necoabitare
este rămânerea în Opo-
ziţie, cum le-a promis-o
coabitatul dependent de
articolul acela din Consti-
tuţie care nu-i permite
să-l numească pe Ponta
premier 

* La fel ca Cid-ul
lui Corneille, parcă,
Orban - Ludovicul - s-a
trezit sfâşiat între onoare
şi datorie: onoarea de a-şi
vota fratele Leonard ca
ministru şi datoria de par-

Congresul Etnic                                            14 Octombrie

Ministrul Funebriu                                        17 Octombrie
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tid de a nu valida o pro-
punere pedelistă. Cum a
ieşit din dilemă nimeni n-
a prea înţeles 

* “Ciocu’ mic”
revine: la vreo opt ani
după consemnarea în
analele Parlamentului a
expresiei inventate de
Şerban Mihăilescu - alias
Micky Şpagă - la adresa
pe atunci opozantului
Boc, avertismentul s-a
făcut din nou auzit. De
data asta la adresa lui Vic-
tor Ponta, dar de la acelaşi
Micky, cu altă pălărie:
una uneperistă, pe măsura
marelui maestru al combi-
naţiilor pesediste din
urmă cu un deceniu 

* Bulgarii s-au răs-
culat împotriva asupririi
ţigăneşti. Kiril Raşkov, un
fel de rege sau împărat
suspectat de a fi originar
de prin România, a fost la
un pas de a fi linşat de

Diagnostic                                                     18 Octombrie

Drum accidentat                                           19 Octombrie
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populaţia exasperată de
isprăvile clanului său.
Aşteptăm cu interes re-
acţia guvernelor finlan-
dez, francez şi italian 

*Mercurialul “asis-
tentelor” de platou: în
timp ce Daniela Crudu se
autocomercializează la
tarife de criză, Bianca
Drăguşanu rupe gura târ-
gului cu o promoţie de
5000 euro per partidă (all
inclusive). O spune în
gura mare o cunoscătoare
a pieţei – madam
Prigoană 

* Doctorul Ciuho-
daru le-a tras clapa con-
servatorilor: după ce ăştia
erau cât pe ce să arunce în
aer USL-ul de dragul lui,
s-a dat cu Boc, ca să can-
dideze la primăria Iaşilor

* Călin Mocanu,
un cetăţean vestit pentru
ţepele pe care le-a dat pe
unde a trecut (este cel

Bautura preferată                                          21 Octombrie

Carritate                                                         24 Octombrie
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care a înmormântat pro-
miţătoarea televiziune
SENSO), este pe cale de a
pune la pământ şi teatrul
Ţăndărică, unde joacă
rolul păgubos de man-
ager. O gaură substanţială
în bugetul sărac al insti-
tuţiei este pe cale să dea
cu prilejul unei costisi-
toare călătorii în China
unde, zice el, se duce să
“semneze un protocol”
care va salva cultura
românească 

f
*Premierul ratează

în serie: la inaugurarea
stadionului din Cluj Emil
Boc a dorit să-şi etaleze
talentele fotbalistice exe-
cutând o lovitură de la 11
metri. La fel ca şi în poli-

Cauciucuri de sezon                                     25 Octombrie

Bomba cu ceas                                        26 Octombrie
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tică a ratat, trăgând pe
lângă poartă 

* El se jură că...,
dar ANAF-ul l-a prins cu
raţa-n gură: o evaziune
fiscală de nu mai puţin 69
milioane de euro, prin
plăţi şi contracte fictive
între firmele sale.
Procurorii DNA au în-
ceput să strângă date, deşi
Ghiţă susţine că e curat ca
lacrima 

* Săracii băieţi bo-
gaţi: ieri se jucau cu mili-
oanele, azi nu ştiu cum să
scape de creditori. De la
amantlâcul cu Patricia
Kass, la punerea sub se-
chestru a vilelor şi yach-
turilor n-au fost, se pare,
prea mulţi paşi, în cazul
lui Remus Truică, cel care
a luat un credit de 20 mi-
lioane de la o bancă ce are
impertinenţa de a-şi vrea
banii - cu tot cu dobânzile
la dobânzi - înapoi 

Hărţuire                                      27 Octombrie

Toate drumurile                                             28 Octombrie
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* 10 TV e în moar-
te clinică! Şi nici Naşu
Moraru nu se simte prea
bine. Postul grupului
RCS/RDS, care a debutat
în forţă în Decembrie anul
trecut şi-a pierdut complet
suflul, iar realizatorul
“celui mai” talk show de
periere a Puterii riscă să
rămână pe drumurile au-
diovizuale 

* Ghiţă, la portiţa
Realităţii, nu lasă execu-
torul să intre şi să pună în
aplicare rezilierea con-
tractului cu ASEMOFT
pe motiv de incompe-
tenţă. Mai are de trans-
ferat vreo doi salariaţi
de-ai lui Elan în firmele
sale 

* Precum Horea la
Viena, Naşu Moraru îl
căuta disperat pe patronul
Teszari prin toată Bu-
dapesta ca să afle ce fel de
presiuni politice s-au

Euro salvare                                       31 Octombrie

Protectie socială                                             1 Noiembrie 
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făcut ca să-i scoată emisi-
unea din grilă. De fapt nu
emisiunea, ci toată tele-
viziunea, celebra 10 TV,
pe care n-a prea apucat ni-
meni să o vadă. Cea mai
mare măgărie a lui
Teszari este că face ce
face după ce a mâncat
acasă la Moraru mâncare
românească gătită de
mama sa. Ungurul tot
ungur, iubeşte gulaşul mai
mult ca borşul 

* Obsedat de este-
tică, Truică se adresează
unui ziarist care, în loc de
întrebare, i-a pus o me-
lodie cu Patricia Kaas:
“Cum se poate ca cel mai
urât reporter să fie şi cel
mai bădăran?” Uite-aşa! 

* A decedat şi Ade-
vărul de Seară, devenit
săptămânal cu plată după
ce fusese lansat ca coti-
dian gratuit. Slujba de în-
mormantare s-a desfă-

ElanTV vs GhitaTV                                       2 Noiembrie

Tehnica absorbţiei                                          3 Noiembrie
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şurat sub înţeleapta su-
praveghere a maestrului
de ceremonii funerare
Peter Imre, fost redactor
şef la Philip Morris. La
Holdingul lui Patriciu re-
forma înaintează cu paşi
mari de restructurare 

* Mare du-te-vino
între GHIŢĂ TV şi RE-
ALITATEA MEDIA. 100
dintre cei 200 de angajaţi
ce părăsiseră barca lui
Vântu au anunţat că se în-
torc când au simţit că la
Ploieşti apa le ajungea
până la glezne 

* Ni s-a luat un
pietroi de pe inimă: însuşi
prof. univ. dr. doc. H.C.
Ioan Oltean, tipul cu mus-
taţă de la Bistriţa, a de-
clarat, textual, că “Româ-
nia se află în afara ori-
cărui pericol iminent de
recesiune!”. Dacă o spu-
nea altul, poate mai
aveam griji... 

Ştirile de la Ora 5                                            4 Noiembrie

Legea-i lege                                                     7 Noiembrie
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* Scăpat din Noua
Zeelandă pentru 6 luni
(cât are dreptul să stea de-
parte de ţara de adopţie)
Sergiu Toader, cel devenit
celebru pentru sumele pe
care i le-a tocat lui Vântu,
revine la Realitatea sub
aripa lui Elan Schwarzen-
berg, să o repună pe roţi.
Doar că Elan nu mai are
banii lui Vântu şi nici
Toader tupeul de altă-
dată...
- * Frenezia rega-
listă de care au fost
cuprinse Antenele Voicu-
lescului pare să fie mai
puţin legată de dragostea
faţă de Mihai I cât de
lipsa de dragoste faţă de
cel căruia i se cam fâlfâie
de Casa Regală. Ştim noi
cine... 

* Pofta vine
mâncând: domnului di-
rector Maior, de la SRI,
i-ar place ca instituţia pe

Modelul grecesc                                             8 Noiembrie

Dialog european                                              9 Noiembrie
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care o conduce să fie
mandatată cu derularea
unor anchete penale. In-
teresantă idee: Securitatea
avea, parcă, şi ea acest
privilegiu... 

* MOFLUZ! În
locul celor vreo 30 mili-
oane (de euro) pe care le-
ar fi... acceptat ca să plece
de bună voie de la REA-
L I TAT E A , S e b a s t i a n
Ghiţă s-a ales cu câţiva
oameni dezorientaţi cu
care nu prea are ce face în
absenţa obiectului muncii

* Informaţie ine-
dită oferită de REALI-
TATEA lui Schwarzen-
berg, la miezul nopţii:
juna crainică băgată în
pâine peste rând a anunţat
că vulcanul italian ETAN
a început brusc să erupă!
Să fie vreo rudă a vulca-
nului sicilian ETNA? Sau
chiar el? Mâine-poimâine
aflăm şi că pe patronul

Siamezii                                    10 Noiembrie

Notorietate                                                      11 Noiembrie
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postului îl cheamă...
ELNA 

* Mercenarul de
presă Sergiu Toader vrea
să intre din prima în topul
celor mai bogaţi... neo-
zeelandezi prin onorariul
de un milion de euro pen-
tru două luni pe care
pretinde că i-ar primi de
la Elan Schwarzenberg ca
să revitalizeze REALI-
TATEA TV. Cine vrea să
creadă gogoriţa asta,
n-are decât! 

* Tot la REALI-
TATEA TV - aripa Elan,
renaşte din propria cenuşă
pentru a “n”-a oară un alt
mercenar de marcă:
Mihai Tatulici! Unde e
vorba de vreo trădare pe
bani buni - hop şi el! 

* “Ce să-i spun
regelui?” - întreabă cu
candoare Traian Băsescu.
Păi simplu: Bună ziua! 

* Greu de imaginat

Cu cărţile pe masă                                        14 Noiembrie

Îngheţarea pensiilor                                     15 Noiembrie
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ceva mai lipsit de haz şi
mai plin de vulgaritae
decât “Academia Caţa-
vencu”, cea rămasă în
ograda lui Adamescu, cu
Turcescu editorialist 

* Publicul teleast
aşteaptă cu nerăbdare să
vadă noul canal al lui
Ghiţă - Răitaru TV! 

* Primarul co-
munei Tunari, marinarul
Florentin Pandele, a în-
sărcinat-o pe proaspăta sa
soţie, Gabriela Vrâncea-
nu, fosta Firea, cu misi-
unea de a spori natalita-
tea în localitatea de reşe-
dinţă. Drept urmare, “pri-
vighetoarea din Bănea-
sa” va da naştere unui nou
membru al colectivităţii,
în direct la Antena 1 

* În curând guver-
natorul BNR nu va mai
avea unde să-şi de-
poziteze titlurile de Doc-
tor Honoris Causa.

Derby                                                              16 Noiembrie

Capacitatea de absorbţie                             17 Noiembrie
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Recent a intrat în posesia
celui de-al 12-lea şi deja
are discuţii cu soţia,
doamna Isărescu, care se
împiedică de ele prin
toată casa. O soluţie ar fi
să le ducă la Drăgăşani, în
cramă 

* S-a lămurit şi
misterul “plecării” ne-
vestei lui Pandele. Doar
traversează strada Intact,
de la 3 la 1. După Anul
Nou va face un “Gabi
Firea (fără Pandele)
Show” a cărui principală
caracteristică va fi aceea
că realizatoarea va evolua
cu “burta la gură”, cum se
spune în Voluntari 

* Perenitatea clasi-
cilor: precum Lenin, în
urmă cu vreun secol - cu
al său celebru “Învăţaţi,
învăţaţi, învăţaţi!” - Bă-
sescu spune, după întâl-
nirea cu delegaţia FMI:
“Prudenţă, prudenţă şi iar

Asul de Pică                                                  18 Noiembrie

Testamentul lui Geoană                           21 Noiembrie
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prudenţă!” 
* “Nu vreau să fac

ceva mai jos de ce am
făcut până acum” - de-
clară ritos Mihaela Ră-
dulescu. Şi nu şti la ce să
te gândeşti mai întâi că se
referă: la Bănică? La
Elan? la Dani? 

f
*Foc de pragma-

tică Zâna Surprizelor: ea
însăşi, nesilită de nimeni,
a făcut o declaraţie care a
lăsat lumea cu gura căs-
cată: cică tratându-se
dânsa pentru nu se ştie ce
maladie la un spital din
Turcia, le-ar fi spus celor
de acolo că ar trebui “să
treacă pe la casierie” spre
a fi recompensată pen-
tru reclama pe care le-a

O nouă revoluţie                                     23 Noiembrie

Separaţia corupţilor                                      24 Noiembrie
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făcut-o lăsându-se tratată.
Andreea se dovedeşte o
demnă nevastă a soţului
său, la fel de pragmaticul
Ştefan Bănică 

* Carismatica An-
dreea Pora, şefa la greu-
vandabilul săptămânal
“22”, a fost dăruită cu
50.000 lei pentru patrio-
tismul cu care susţine pu-
terea cuplului Băsescu-
Boc, din fondul de re-
zervă al Guvernului. Să
fie primiţi! 

* Anonimul mi-
nistru Vreme, de la Tele-
comunicaţii, s-a remarcat,
în sfârşit: a fost făcut
cetăţean de onoare al co-
munei Viişoara din Boto-
şani!    A dat, la schimb,
15 calculatoare... 

* După 13 ani, de
când s-a însurat cu
Loredana Groza şi de
când Sârbu l-a făcut şef la
Media Pro Pictures, An-

Talk show                                      25 Noiembrie

Reţeta Apostu                                       28  Noiembrie
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drei Boncea – această
sosie a lui Roman Abra-
movici - a fost pus pe
liber. E un fel de a spune:
băiatul ştie prea multe
pentru a fi lăsat deoparte,
aşa, în maniera tradiţion-
ală a Boss-ului PRO 

* Lucrul cel mai
distractiv în ceea ce-l
priveşte pe Vântu, cel
proaspăt re-arestat, e că
cel mai aspru îl judecă de-
ontologic, acum, exact
aceia care şi-au umplut
buzunarele lucrând pentru
el ba pe la Cotidianul, ba
pe la Caţavencu, ba pe la
Realitatea - indiferent pe
unde s-au răspândit acum

* Parchetul a con-
tribuit la sărbătorirea
celor 10 ani de la intrarea
pe piaţa media a Realităţii
TV prin reţinerea, pentru
24 de ore, a fostului(?)
proprietar, Sorin Ovidiu
Vântu. După tradiţionala

Euro Show                                       29 Noiembrie

Imunitate                                        30 Noiembrie
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şampanie, la Rahova, i-a
dat drumul acasă 

* Primarul Fifty-
Fifty al Clujului, Apostu,
avea lipit pe uşă afişul
“Aici nu se primeşte
şpagă”. Adevărat: şpaga
se primea la biroul de a-
vocatură al nevestei 

* Dacă nu iau
şpagă şi sunt popriţi de
DNA, primarii PDL scriu
cărţi. Este cazul celui din
Arad, Gheorghe Falcă, cel
care şi-a lansat ultimul op
la un depou de tramvaie
din Bucureşti 

* Paza bună n-a
trecut primejdia rea: pri-
marul Apostu de la Cluj
avea 17 telefoane mobile,
ca să nu poată fi intercep-
tat. Aspazia Droniuc - cea
care l-a turnat - avea doar
unul... 

* După Papan-
dreou şi Berlusconi, iese
din scenă şi Geoană.

Strategia dezvoltării                                       1 Decembrie

Locuri rezervate                                     2  Decembrie
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Fiecare cu scena şi cu sce-
nariul lui... 

* Dinescu pretinde
că în 1989, vara, studentul
Emil Boc ar fi stat în vâr-
ful unui stâlp, la Costi-
neşti, pe plajă, trei zile şi
trei nopţi, fără să mănân-
ce, fără să bea, fără să... 

* În recenta dispută
pe seama scaunului de
preşedinte al Senatului,
Ilie Sârbu a ţinut să rea-
mintească un episod ră-
mas neclarificat din bio-
grafia politică a (încă) ac-
tualului preşedinte. Când
a venit vorba că Geoană
va face un nou partid,
Sârbu a întrebat: cu ce
bani? Îi dă soacră-sa? -
apropo la episodul filmu-
leţului în care o persoană
de sex feminin, teoretic
neidentificată (!?) îi în-
mâna o sumă consistentă
- circa 50.000 euro- “pen-
tru campanie” - în fapt -

Invitaţie oficială                                              5 Decembrie

Vocea Opoziţiei                                              6 Decembrie
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şuşoteau gurile rele - pen-
tru a i se da un colegiu cu
şanse în alegeri. Banii
aceia - susţine Sârbu -
n-au ajuns niciodată la
partid... 

* Acest virtuoz al
limbii de lemn care este
bistriţeanul Ioan Oltean
ne linişteşte în legătură cu
soarta primarului Fifty-
Fifty de la Cluj: dacă va fi
găsit nevinovat, i se va re-
cunoaşte vechimea neîn-
treruptă în partid. “Ba îi
vom cere şi scuze!” 

* Elena Băsescu a
propus, în Parlamentul
European, ca fiecare par-
tid parlamentar să ofere
un loc de eurodeputat
unui rom. Date fiind
strânsele legături ale fa-
miliei sale cu etnia în
chestiune, EBA ar putea
da ea însăşi un exemplu,
renunţând la postul său în
favoarea lui Bercea Mon-

Diagnostic bugetar                                       7 Decembrie

Auditie Intactă 8 Decembrie

ANDOgrafia zilei



Octavian Andronic 119

dialu, de pildă 
* Despre cei care

i-au trecut prin mâini pen-
tru a fi instruiţi ca politi-
cieni calificaţi, Cozmin
Guşă a povestit în repeta-
te rânduri, neomiţându-i
din listă pe Năstase, Bă-
sescu sau Geoană - ca să
nu-i pomenim decât pe
cei de categorie “grea”.
Nu a spus, însă, niciodată,
cine l-a instruit pe el.
Gurile rele zic că mentor
i-ar fi fost Iulian Vlad -
ştiţi dv. care... 

* Isprăvindu-le,
deocamdată, pe cele mari,
Dinu Patriciu a început
să dea sfaturi pentru mi-
cile afaceri. Cum ar fi
Mic.ro... 

* A ieşit la iveală şi
motivul pentru care “Priv-
ighetoarea din Băneasa”
şi-a luat tălpăşiţa de la
Antena 3, optând pentru
un proiect săptămânal

Principiu de absorbţie                                   9 Decembrie

Dăbuleni Studioul 4                                      12 Decembrie
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muzical-distractiv la An-
tena 1, de anul viitor:
după cotidianul “Finan-
ciarul” dă faliment şi
“Săptămâna financiară”,
ambele manageriate cu
înţelepciune de Gabriela
Vrânceanu-Pandele. Or
fără logistica acestora,
“Albinuţa” nu prea mai
avea cum să producă
mierea “chestiunii zilei”,
sau cum se numea show-
ul dumisale 

* Ghiţă şi capitalis-
mul popular: patronul de
la Răitaru TV, clona
neizbutită a Realităţii de-
clara cu emfază că “va
ceda acţiunile postului
jurnaliştilor”. Care acţi-
uni? Care post? Care jur-
nalişti? A, da: Corina
Dragotescu 

* De pe urma fali-
mentului publicaţiilor
dnei Vrânceanu s-a făcut
loc în parcarea de pe str.

Roadele funcţiei                                           13 Decembrie

Ex Vip                                                            14 Decembrie
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Semicercului. Pe măsură
ce tirajele Financiarelor
scădeau, creştea numărul
automobilelor de lux din
faţa redacţiei - spre dis-
perarea prietenei Came-
lia, moştenitoarea zgâr-
ceniei tatălui fondator 

* A devenit o modă
ca cine eşuează în politică
să devină analist politic
pe la TV. A fost cazul lui
Boda, fost consilier prezi-
denţial, ambasador şi
fondator de partid, al lui
Ilie Şerbănescu, fost mi-
nistru în cabinetul Cior-
bea, sau Cozmin Guşă,
secretar general al PSD şi
şef de partid - PIN. Ulti-
mul, cu voia dvs. este Se-
bastian Lăzăroiu, care-l
va înlocui pe Boda la
Reali- tatea TV 

* O ştire din Ame-
rica ce a cutremurat opi-
nia publică din Romania:
Cristi Borcea s-ar putea să

Statul şi băieţii deştepţi                              15 Decembrie

Aritmetică UNPR + PIN = UNPR                 19 Decembrie
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nu mai facă copii! Nu se
ştie exact dacă el este de
vină sau noua nevastă. Şi
el, şi naţia română, au
însă o consolare: a făcut
deja trei. Poate că sunt de-
ajuns... 

f
*Chemat miercuri

la Cotroceni unde urma să
primească gradul de ches-
tor de poliţie,Lucian Dini-
ţă, şeful Circulaţiei, a avut
surpriza să fie... pierdut
pe drum. Nemaiieşind,
probabil, la socotelile fă-
cute de şefii Internelor, a
fost nevoit să plece acasă
cu gradul cu care venise 

* Depăşind “vi-
cleniile realităţii”, care au
întârziat măsura cu 12 zi-
le, Patriciu&Imre vor pu-

Actori şi spectatori                                      20 Decembrie

În numele austerităţii                                   21 Decembrie
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ne în aplicare metoda în-
chiderii gurii angajaţilor
Holdingului Adevărul
printr-o masă de prânz
gratuită. Probabil că aşa
nu se vor mai auzi câr-
cotelile nemulţumiţilor de
întârzierile mari cu care
se plătesc salariile

* Deces anunţat, cu
onoruri militare: PIN-ul
lui Guşă a fost “sorbit”,
dintr-o înghiţitură, de
UNPR-ul lui Oprea. S-a
chemat fuziune. Ce rezul-
ta este un fel de salam de
porumbel: un cal, un po-
rumbel... Aventura de par-
tid a lui Cozmin a început
în 2005 sub “semnul” lui
Băsescu şi sfârşeşte în
2011 sub acelaşi semn 

* Performanţa celei
mai caraghioase arestări
şi reţineri au reuşit-o pro-
curorii din Sectorul 1 cu
profesorul de sport de la
Monet, cel cu violul con-

Fabulă Piscicolă                                       23 Decembrie

Dreptul la informaţie                              26 Decembrie
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simţit de eleva emanci-
pată. De ce l-au ţinut atâta
timp la bulău? Poate ca
să-l apere de un nou viol
din partea “victimei”.
Altă explicaţie nu prea e...

* Ca şi Porumboiu,
Copos se declară scârbit
de fotbalul din România
şi vrea să renunţe la cari-
era de “finanţator”, mai
ales acum, când are da-
torii de 30 de milioane de
euro, având naivitatea să
creadă că cineva ar fi ne-
bun să cumpere odată cu
clubul şi datoriile. Ca şi
Porumboiu, Copos se face
că nu pricepe că cei ca ei
au adus fotbalul în această
situaţie: lacomi, incompe-
tenţi managerial, profesi-
onişti doar în aranjamente
de culise... 

* Fosta secretară a
lui Stănculescu (generalul
cu piciorul în gips) a ră-
mas cu o pasiune pentru

Brad frumos                                       27 Decembrie

Culmea fertilităţii                                       28 Decembrie
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epoleţii de pe haină: plic-
tisindu-se de cei de sub
cămaşă, s-a reorientat
spre cei de la vedere - tot
patru stele. Fosta domni-
şoara Ghervasuc, actuala
Mincă, şi-a anunţat ple-
carea din garsoniera poli-
tică a colonelului Voicu-
lescu, pentru a se instala
în apartamentul de două
camere, vizavi de Cotro-
ceni, al altui general -
Oprea, fondatorul UMPR

* De ziua sa, Mi-
nisterul Dezvoltării (şi al
Turismului) i-a făcut min-
istrului un cadou de 28
milioane de euro: o nouă
pârtie de ski la Poiană, pe
care aceasta o dorea de
mai multă vreme (vreo 8
luni). Este acum de dato-
ria dlui Cocoş să împli-
nească cealaltă dorinţă
exprimată de d-na Udrea.
Pentru aceasta, însă, vor fi
necesare 9 luni... 

Cu pianul pe scări                                       29 Decembrie

Coincidenţă                                      30 Decembrie
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Editura AlegRO
vă pune la dispoziţie titlurile apărute în ultima vreme:

n Turneul Candidaţilor la Primăria Capitalei din 1996 – 60 lei
n Turneul Candidaţilor la Preşedinţia României din 1996 – 100 lei
n Dicţionar Politic: B de la Băsescu (eseuri) – 20 lei
n Dicţionar Politic: I de la Iliescu (eseuri) – 20 lei
n Dicţionar Politic: N de la Năstase (eseuri) – 20 lei
n „Cronologie comentată: Anul 2000 – Schimbarea Schimbării” – 50 lei
n „Cronologie comentată: Anul 2001 – Zodia Delfinului” – 50 lei
n „Andografia 2010 – Caricatură politică” – 25 lei

Comenzile se pot face telefonic (021 310 84 89)
sau prin email (redactie@amosnews.ro), 
plata efectuându-se prin ramburs poştal.

Pentru biblioteci publice
sau ale unor instituţii de cultură 

se acordă un discount de

10%
ANDOgrafia zilei
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