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CUVÂNT ÎNAINTE

300 din 4000

D

upă volumul în care am reunit o parte dintre
desenele prezentate la expoziţia „Schimbarea schimbărilor - 2 ani de videocaricatură”, de la Galeriile Bancorex, în Septembrie
1999, acesta este primul exerciţiu bibliografic de
caricatură pe care-l fac. El cuprinde majoritatea desenelor prezentate la televiziune (în „Andografia
Zilei”, la TVR1) şi în mai multe publicaţii, între
care „AZI”, „COTIDIANUL”, „ULTIMA ORĂ”,
„Buletin de Bucureşti”, „Glob Express” şi „Balcanii
şi Europa”.
Anul 2010 este cel de-al 13-lea de existenţă
al videocaricaturii – varianta animată printr-un procedeu computerizat, care face din ea un mic show
de televiziune.
Prezenţa caricaturilor mele pe micul ecran sa datorat, în primul rând, lui Adrian Sârbu, care mia propus, în 1987, să-i dau câte un desen de
actualitate pe zi care să ilustreze „Revista Presei”
pe care o realiza Iolanda Stăniloiu, şi pe care a continuat-o Radu Moraru. Nu era o poziţie prea bună,
căci se pierdea în restul textului şi era greu de „descifrat” în scurtul timp în care era expusă.
A fost meritul lui Stelian Ţurlea – pe care lam regăsit la PRO TV, după ce colaborasem iniţial
la Antena 1 - de a prinde din zbor o idee şi de a mio propune: aceea de a realiza caricatura ca un spectacol, în mişcare, cu ajutorul unei tablete grafice
aflate în dotarea postului. Experimentul iniţial a fost
unul reuşit şi, de la 1 ianuarie 1998, în programul
PRO TV, a intrat de sine stătătoare, „Andografia
zilei” (intitulată, la început, „O PROpoziţie pe zi”).
De atunci, Andografia a trecut pe la mai
multe „case” unde a constituit, mereu, unul dintre
punctele de atracţie ale programului: la PRIMA TV,
Tele 7abc, B1TV, OTV, TVR1. În 13 ani au fost realizate şi difuzate aproape 4000 de desene „animate”, al căror „script” l-au reprezentat caricaturile
pe teme de actualitate, dintre care o parte – cele ale
anului 2010 – le regăsiţi în volumul de faţă.
Autorul
ANDOgrafia 2010

5

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 catricatură” - 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”
(Septembrie 1986)

—

Vaslui

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„Volaţi hazul!” - World Trade Center (Iunie
2000)
nEco...grafii – Pavilionul României la EXPO
2000 Hanovra (Mai – Octombrie 2000)
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DI S T I NCŢ I I
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 Grafica 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 Ia a ll-a
Bienală Internaţională de Umor şi Grafică Militantă, San Antonio de los Bănos (Cuba), 1981
n Placheta de argint la a 8-a Expoziţie
internaţională „Umorul în sport”, Ancona
(Italia), 1985
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DIXIT
„Omul care mînuieşte biciul satiric are idei morale şi un
ideal civic, glumeşte cu tâlc şi se alătură, zîmbitor şi
intelectual, celor ce vor să amplifice locul curat din
conştiinţă. Acesta e Ando, un gazetar adevărat, hiperbolizînd
vesel dimensiunile simţului comun. Simţul comun — zicea
Blaga — nu poate lua proporţii geniale decît sub forma
umorului”
VALENTIN SILVESTRU

„Multe dintre desenele sale sînt caricaturi despre
care am fi îndreptăţiţi să spunem că s-au născut spre a nu-i
mai aparţine autorului. Până a se fi impus, născocirile lui
Ando se iveau în felurite locuri şi sub felurite semnături,
noii stăpîni trăind cu inocenţă un belicos simtămînt de paternitate. Cum generos e numai cel care are de unde să dea,
să nu facem caz de proprietatea comediei, dar să-i recunoaştem lui Ando ce-i al lui Ando”.
TUDOR OCTAVIAN

„Păstrînd proporţia, se poate spune că Ando îşi asumă
sarcina „ochiului omenirii”, care veghează şi alertează, fără
a cădea în tezismul lipsei de conţinut livrate cu apăsare ostentativă. Şi totuşi, sensul satiric, alerta implicită, se transmit
prin calitatea grafică a imaginii, compunerea signalecticechilibrată şi „trucul” optic al ecranelor negre ce detaşează
setul de propuneri cărora li se acordă, uneori, şi statut
imagistic propriu. De aici, o suită coerentă, cursivă, egală
ca valoare, şi senzaţia că ne aflăm în faţa unui inteligent
reprezentant al genului”.
VIRGIL MOCANU
„Reprezentant plin de fantezie al unui gen, din păcate
prea rar prezent pe simeze, ANDO este un comentator
inteligent al faptelor sociale. El este, aşa cum s-a spus, „un
bun regizor” : lucrările lui sînt momente superioare cu un
drastic simţ al observaţiilor morale, ale unei povestiri, în
esenţă, dramatică. Desenator care ştie să exploateze efecte
neaşteptate ale liniei, ale contrastului de alb şi negru a
suprafeţelor, simplificările pline de haz ale portretului şi ale
mişcărilor personajelor sale, Ando este omul unui umor
tăios, al unui ideal civic afirmat cu claritate, un artist care
nu vrea să cruţe cusururile şi care-şi îndeamnă „eroii” să se
privească şi să se ruşineze. Un moralist cu o peniţă alertă,
inteligentă”.
DAN GRIGORESCU
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04 Ianuarie

CARE PE CARE

05 Ianuarie

SUPER- BASE

06 Ianuarie

CORPORAŢIE
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FOILETON 2010

Manelizare a la Vlãdescu
Nu ºtiu ce a fost în capul ministrului Finanþelor când a ales sã-i facã imagine — lui ºi ministerului — douã personaje care n-au nicio legãturã
cu domeniul. E ca ºi când un post comercial de
televiziune, dornic sã-ºi creascã audienþa, apeleazã
la un ministru precum dl Vlãdescu ca sã prezinte
buletinul meteo sau ºtirile sportive.
N-am nimic cu domnii Gheorghe ºi Bittman, ºi cred chiar cã pe ce ºtiu ei sã facã sunt suficient de buni. Dar sã apelezi la Gheorghe ca sã
faci ministerul mai simpatic celor de pe care se iau
cu japca pieile impozitelor, e ca ºi cum ai turna gaz
pe foc. Abia aºtept sã-l vãd pe acesta, cu mutra lui
antipaticã ºi cu stilu-i enervant, comunicând ultimele mãsuri luate pentru a mai aduna câte ceva la
buget. Sau pe Bittman, transmiþându-i lui Vlãdescu
doleanþele maselor de contribuabili, aflate pe la
concertele pe care le dã prin þarã.
Ideea de a pune pe posturile care asigurã
P.R.-ul instituþiilor a unor personalitãþi din diferite
(alte) domenii nu e nouã. De regulã, se mizeazã pe
charisma acestora ºi pe capacitatea lor de a transmite într-o manierã mai agreabilã semnalele publice ale instituþiilor respective. Dar e vorba, aici,
de profesioniºti în domeniul respectiv.
Ceea ce face însã dl Vlãdescu este precum,
la un concert de la Ateneu, îi inviþi sã facã prezentarea pe Jean Paler sau tandemul Þociu-Palade, mizând pe faptul cã publicul scrobit, sãtul de
conformism, ar aprecia cu mai mult aplomb o simfonie de Beethoven în ambalajul neconvenþional
oferit de saltimbancii de la cãminul cultural.
N-am prea mari îndoieli cã procedeul va
face prozeliþi ºi în curând conferinþele de presã ale
ministerelor vor fi transformate în concerte de manele sau în emisiuni de divertisment. ..
10
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RACHETA ÎN TREPTE

08 Ianuarie

SCHIMBARE DE SLOGAN

09 Ianuarie

MINISTRU DE FINANŢE
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GURA LUMII

PRIGONIUS Jr candidează pentru locul
liber din CD împotriva dorinţei lui PRIGONIUS Sr. “I-am zis că e doar o jumăte de
mandat şi nu se merită!”. Pentru un mandat
complet a ameninţat că o bagă pe Bahmuţeanca.

De sărbători REALESUL şi-a reluat distracţiile favorite: ŞPRIŢUL şi DANSUL la
cârciumă cu Elenele. La naiba cu CĂRTĂRESCU, n-a mai scris de cinci ani nimic interesant!

Conservatorii rămân fără preşedinte!
Posibil - şi fără mandatul de parlamentar al
Danielei Popa pe care-l vor înşfăca colegii de
alianţă...

Pogea a fost un ministru de UNICĂ FOLOSINŢĂ.

BOC al IV-lea l-a lansat pe PRIGOANĂ
al II-lea în campanie.

Dirigintele BOC îi urechează pe f.f.f. indisciplinaţii Voinescu şi Preda şi-l dă exemplu
pe cumintele HONORIUS.

RĂTĂCIT (pe bani turceşti) în
PANAMA, Andrei Gheorghe s-a regăsit (pe
bani româneşti) la Ministerul Finanţelor.
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COADĂ LA LAPTE

12 Ianuarie

FLAUTUL FERMECAT

13 Ianuarie

ReARONDARE
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GURA LUMII
Semn că Vlădescu pregăteşte şi niscai showuri. După reţeta antică: pâine şi circ!

Atentat la Vlădescu: era să-i cadă-n
cap un ecran în toiul discuţiilor pe marginea
majorării pensiilor. Gheorghe, rătăcit prin Parlament, n-a apucat să dea un comunicat.

Traian Băsescu se pregăteşte să lăcrimeze în rolul de socru mic. A doua oară, în
iunie.

Când şi-a depus candidatura, junele
Prigoană n-avea 23 de ani, cât prevede
Constituţia pentru parlamentari! I-a împlinit
abia duminică!

Vaccinul românesc antiporcin a avut
nevoie de o victimă celebră ca să aibe
succes. Ar trebui să se numească ‘vaccinul
Toni Tecuceanu”!

Alertă la Curtea Regală: în timp ce
prinţul Duda se lupta cu candidatura la preşedinţie, prinţul Paul punea de un urmaş: astăzi,
prinţesa Lia a dat naştere (mai bine mai târziu...) unui prunc de os domnesc din spiţa lui
Carol.

Trei poliţişti din Sibiu şi-au unit forţele
pentru a “umfla” un bătrânel care a traversat
strada pe lângă zebră!

14
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EVOLUŢIONISM

15 Ianuarie

CARNETUL LUI BĂSESCU

16 Ianuarie

CULISELE MAJORITĂŢII
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Emil merge la rãzboi!
Micul nostru premier a declarat rãzboi!
Fãrã CSAT, fãrã Parlament, doar de capul Guvernului. Guvernul va ataca frontal evaziunea fiscalã
ºi este hotãrât sã o dovedeascã.
Antievaziunea a luat locul anticorupþiei
pentru moment. Corupþia s-a dovedit a fi un inamic perfid, care refuzã sã se batã bãrbãteºte. Se
fofileazã, se dã rãnitã dar nu bãtutã ºi este greu sã
o apuci de gât ºi sã-i spui verde în faþã: gata!
Þi-ai fãcut destul de cap! E timpul sã ne laºi!
Deocamdatã o lasã Guvernul, care-ºi regrupeazã
forþele pentru a se concentra asupra evaziunii.
Cine e ºi ce vrea aceastã evaziune? Este un
fenomen nesimþit, care nu þine cont de faptul cã
bugetul are nevoie ºi de ultimul bãnuþ pentru a întreþine maºinãria executivã greoaie ºi neperformantã. Dar cum alta nu avem... Ea, evaziunea, se
înfiltreazã pe traseul dintre agenþii economici ºi
stat ºi provoacã acolo o sumedenie de scurtcircuite: banii, în loc sã se îndrepte spre diversele categorii de taxe ºi impozite, o iau razna ºi se întorc
de unde au plecat sau se rãtãcesc prin alte buzunare. Unde-s banii? — întreabã politicos zbirii de
la Fisc, iar evazioniºtii ridicã din umeri cu prefãcutã nedumerire: habar n-avem, erau pe aici, dar
nu mai sunt...
Cum va lupta Guvernul cu evazioniºtii?
Dur! Strângându-i cu uºa! Încolþindu-i pe unde-i
prinde. Asmuþind asupra lor Poliþia, Garda Financiarã, toate celelalte instituþii create pentru a le
face viaþa grea celor tentaþi sã ignore unele dintre
nenumãratele prevederi legale menite sã ocroteascã interesele statului.
Este genul clasic de politicã stupidã ºi neproductivã. Fac pariu cã dupã ce vor pune mâna pe vreo
câþiva traficanþi mãrunþi de þigãri, dupã ce vor închide vreo doi-trei buticari ºi vor þinti la stâlpul
16
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BENEFICIARII

19 Ianuarie

DEMOCRAŢIA DE PARTID

20 Ianuarie

CRIZA DE CREŞTERE
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GURA LUMII
infamiei niºte IMM-iºti disperaþi, guvernanþii se
vor declara victorioºi. Cã aceste succese nu vor
aduce mare lucru la buget, e altã treabã. Continui
sã cred, ca mulþi alþii, mai puþin orbiþi de propaganda clasicã a fiscaliºtilor, cã cea mai bunã metodã nu e constrângerea, ci cointeresarea.
Producãtorii de bunuri vor fi mai fericiþi sã plãteascã taxe rezonabile, decât sã consume timp ºi
energie încercând sã fenteze statul. Vor fi mult mai
dispuºi sã coopereze, decãt sã se confrunte. Vor
putea sã aibe în stat un partener, conºtient de faptul
cã trãieºte pe spinarea lor, decât sã-i ajute sã treacã
peste dificultãþile crizei...
Ar fi însã prea frumos sã fie adevãrat. Rãzboiul e
mult mai interesant

GURA LUMII
Din lac în puţ: după ce a respins-o pe
madam Lidia Bărbulescu pe motive de relaţii
cu interlopii, Băsescu va trebui să o accepte
la şefia CSM-ului pe Florica Bejinaru, declarată de CNSAS colaboratoare a Securităţii!

Ni se ‘întorc’ căpşunarii de lux? Hayssam, Popa şi Necolaiciuc...

Biata Elena Udrea: stă într-o casă mai
mică decât un apartament!
“Efectul Isărescu”: Economia scade, leul
creşte!

După Gheorghe şi Bittman, “unşi” de
18
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LA PARASTAS

22 Ianuarie

SUB ACOPERIRE

23 Ianuarie

BUTONIERA
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GURA LUMII
Vlădescu să-i facă IMAGINE, alţi specialişti
se pregătesc să-şi ofere serviciile Guvernului
BOC: Ţociu şi Palade, Magda şi Tolea
Ciumac, Ogică şi Nikita, Vali Vijelie şi Adi
Minune, Vacanţa Mare şi Doru Octavian
Dumitru.

Show-ul “Schimb de mame” în variantă
parlamentară: în Colegiul 1 “mama” PSD îl
adoptă pe Stroe, în timp ce la Colegiul 19
“mama” PNL va adopta copilul (neprecizat
încă) al PSD-ului.

Sergiu Băhăian ţine din nou afişul după
15 ani: de la escrocheria “Sabina Product” la
crime în serie!

Diversiunea săptămânii: Casa Poporului transformată în Mall! Ceauşescu se răsuceşte în mormânt...

În Colegiul 1, PRIGONIUS JUNIOR a
rămas fără...coledzi.

Că 18 Ianuarie este “cea mai deprimantă zi a anului” ne-o dovedeşte şi demisia
lui Steriu din PSD.

“Flacăra Violet” a lui Hrebe s-a transformat într-o vâlvătaie care îl pârleşte pe
Geoană.
“Meşterul Manolea”, parapsihologul lui
20
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TRIO MF

26 Ianuarie

SUMO LA DĂMĂROAIA

27 Ianuarie

FLACĂRA VIOLET
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GURA LUMII
Băsescu, a încercat să o zidească în mânăstirea Cotroceni pe consoarta candidatului
Geoană, privând-o de energie.

Lider autoritar în materie de mitocănie,
primarul de la Craiova, Antonie Solomon îmbogăţeşte limba română cu noi termeni:
CALISMERA - care trebuie să fie o combinaţie de charismă cu kalimera...

La “confruntarea” de la Iaşi, de Ziua
Unirii, dintre Băsescu şi Geoană, a lipsit...
Manolea!

Preşedintelui i-a îngheţat în aşa hal
chelia la Focşani încât a patinat cu 100 de ani
în localizarea în timp a evenimentului Unirii.

Popa Ilie Sârbu vrea o slujbă la Vatican
şi dă acatiste la Cotroceni ca să o obţină.

Demisia lui Steriu din PSD e cu schepsis: Dumitru va fi luat de Ciolos la Bruxelles,
iar el va ajunge ministru la Agricultură pe filiera independentă
“Măcar eu am organul ăla” - zice un politician despre care gurile rele spun că nu l-ar
folosi la fel ca majoritatea masculilor.
Gura păcătosului: “Avem şi o altă
agendă, nu doar lupta pentru ciolan!” - zice
Nichita de la Iaşi
22
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28 Ianuarie

BUFONUL REGELUI

29 Ianuarie

KO TEHNIC

30 Ianuarie
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Victorie! Ne-am îndatorat!
Gata! Le-am luat banii! Bucurie mare la
Guvern ºi prin ministere. Suspansul ce dãinuie de
prin toamnã a încetat. În faþa acþiunii hotãrâte a
Guvernului Boc IV, ºtabii de la Washington au trebuit sã se încline, iar reprezentantul lor (cum îl
cheamã? Zervourdakis? Poulsen? Ah, nu,
Franks!) ne-a asigurat cã pânã la sfârºitul lunii
Februarie vom primi douã tranºe, nu una, cu care
sã plãtim salarii, pensii, ºpãgi ºi alte cheltuieli
curente.
Destoinic guvern! Destoinici miniºtri! Au
scos bani din piatrã seacã! Când toatã lumea proorocea contrariul! Acum, cu sacii în cãruþã, putem
sã ne punem pe treabã ºi sã-i cheltuim!
Stranie psihologia care însoþeºte aceastã
contraperformanþã. Obþinerea acestui împrumut —
enorm — n-ar trebui sã ne umple de bucurie. Pentru
cã într-o zi, la scadenþã, aceºti bani trebuie înapoiaþi. Cu dobânzile aferente. Desigur, ceva mai
mici decât cele de pe piaþa bancarã clasicã. Dar tot
dobânzi sunt. În plus, ca orice bancher care
doreºte sã fie sigur cã-ºi recupereazã banii, FMIul pune niºte condiþii. De bun simþ:cheltuiþi mai
puþin decât produceþi! Pentru noi, la cursul pe care
l-au luat lucrurile de vreo zece ani încoace, condiþia asta devine mai împovãrãtoare decât datoria
însãºi. Cum adicã? Sã nu mai aruncãm noi cu
banii în stânga, sau mai ales în dreapta, la clientelã? Sã ne împuþinãm pârghiile de putere, dândune oamenii afarã? Sã trãim mai auster, cu Dacii
la scarã, în loc de Mercedesuri? Noroc însã cã
frustrãrile acestea oferã guvernanþilor o scuzã:
ceea ce vor întreprinde, ca mãsuri nepopulare, va
putea fi pus pe seama FMI-ului: „Franks ne obligã
24
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DEBITORII

02 Februarie

VIN ALEGERILE
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GURA LUMII
sã dãm afarã 100.000 de funcþionari! El nu ne lasã
sã angajãm alþii! Dacã o duceþi prost, e din cauza
FMI-ului! „ Nu din cauza noastrã! A incompetenþei noastre!A incapacitãþii de a pune bazele
unei redresãri economice, pentru cã cheltuim tot
ce primim, fãrã sã mai investim ceva. Ca la ºatrã:
am luat banii, punem de-o paranghelie generalã ºi
ce-o mai fi, om vedea. De-o fi sã moarã cineva de
foame, cu siguranþã nu vom fi noi!”Victorie! Neam îndatorat! Am reuºit — graþie priceperii ºi talentelor noastre — sã facem rost de bani. Banii lor...

GURA LUMII
Partidul lui Cozmanca e finanţat de
Bondrea. De la distanţă...

Cât înseamnă o leafă de 17.000 euro?
Mult - pentru madam Lulache, prietena lui
Tăriceanu, normal - pentru Ionuţ Popescu
(PDL). Mai ales că fostul ministru (de Finanţe)
şi actual şef la Fondul Proprietatea este şi
niţel incompatibil.

ISĂRESCU DECORAT /PENTRU CĂ
NU S-A BĂGAT! Băsescu îl decorează pe
Isărescu drept mulţumire pentru faptul că nu
s-a angajat în competiţia alegerilor prezidenţiale, cum se zvonea la un moment dat.

Dacă ieşi din crama de la Chişinău
nu-i imposibil să confunzi Cahul cu Kabul.
Sau Moldova cu Afganistanul.
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Persoane rău intenţionate susţin că
unul dintre cei patru pretendenţi la şefia Partidului Social Democrat ar face uz de “suplimente” energetice în exces.

Dezavantaj - Diaconescu: a rămas singurul candidat la preşedinţia partidului
fără...dosare!

Zice Antonescu: “N-avem o problemă în
a alege între trandafir şi măr”. Se poate
încerca cu para. Mălăiaţă...

Toader Paleologu, zis PLEAŞCĂ, are o
idee genială pentru noua sigla a PDL: un nod.
În papură, desigur...

Dar de ce nu ar putea deveni sigla a
PDL genţile de 10.000 euro arborate la
Poiana Braşov de cele două Elene - Băsescu
şi Udrea?

Creştinarea musulmanilor şi a ţiganilor
este un hobby al familiei Băsescu. Cine ştie
dacă n-o să avem în calendar, alături de un
Sfânt Traian, şi un Sfânt Mircea?

Hrebenciuc, cel aflat mereu în tabăra
câştigătoare, a pus ochii pe preşedinţia
partidului. În 2012...
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Geoanã ºi pastilele de slãbit averea

Nu ºtiu cum le aranjeazã ANI asta, cu averile, cã nimereºte la fix, unde trebuie. ªi într-o modalitate bine regizatã.
Sã luãm cazurile sãptãmânii trecute. Junele
domn procuror Macovei, cel care a dat în gât jurnaliºtii care au dorit sã-l ºantajeze, prefãcându-se
cã se lasã ºantajat, a ieºit mai întâi pe piaþã cu un
mic atac la adresa partidului de guvernãmânt.
Bãieþii sãi au dat-o în vileag pe dna ex-ministru
Plãcintã, care s-a aflat în incompatibilitate, fiind
ºi deputat ºi administrator de firme. Doamna exministru a replicat prompt, arãtând cã Registrul
Comerþului opereazã cu întârziere modificãrile pe
care domnia sa le-ar fi fãcut la timp. Rãmâne însã
ca instanþa sã decidã. ANI ºi-a fãcut datoria ºi a
semnalat. N-a condamnat.
Douã zile mai târziu, ANI a lovit din nou.
De data asta în opoziþie. Dl. Mihãiþã Calimente,
parlamentar PNL, ar fi declarat mai mult decât
are! Da, n-o sã vã vinã sã credeþi: în timp ce toþi
încearcã sã mai ascundã din ce au ºi nu le iese la
socotealã, dânsul a plusat. Procedeul are însã o logicã ºi mã mir cã abia acum e dat în vileag. Pãi
asta e un fel de centurã de siguranþã pentru ce-þi
propui sã acumulezi pe lângã lege. Când vine momentul sã ieºi pe piaþã cu bunul respectiv, zici cu
curaj: pãi îl am de nu ºtiu când, scrie ºi în declaraþie!
Ei bine, dupã aceastã pregãtire de artilerie,
a venit bomba: însuºi Mircea Geoanã, supranumit
„cel onest”, are probleme. N-a declarat niºte terenuri, construcþia unei cãsuþe, niºte bani plãtiþi în
avans ºi luaþi înapoi. E drept cã nu Mircea Geoanã
a fãcut asta, ci consoarta Mihaela (aþi vãzut ce
chestie interesantã? Mai peste tot unde soþul e
ocupat cu politica, nevasta se ocupã de afaceri!).
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ªi a fãcut-o de capul ei, fãrã sã-l mai informeze
pe soþ :”Mãi Mircea, uite, cât ai fost tu ocupat cu
alegerile, am luat eu un teren, dar nu mi-a plãcut
ºi l-am dat înapoi. Banii i-am bãgat în casa aia de
ne-o face ºtii tu cine, sã-i mai ridicãm un pic
confortul…” ªi, uite aºa, declaraþia de avere a fost
depusã cu semnãtura olografã ºi a ajuns la ANI
cea cârcotaºã…
ANI ºi-a fãcut datoria, cum a ºtiut ºi cum a
putut, iar acum e treaba instanþei. ªi instanþa se
uitã în Codul Penal ºi cântãreºte: e fals ºi uz de
fals, sau nu? Ce facem cu acest Mutu al politicii?
Îl suspendãm sau îi dãm o ºansã pentru a dovedi
ce s-o mai putea dovedi? Numai cã pânã atunci se
reia „campionatul”, vin alegerile în partid, pentru
formarea echipei, iar echipierilor li se cere rezultatul de la controlul AN(T)Idoping…

GURA LUMII
Decizie rabinică a CNSAS-ului: Ţiriac
a semnat un angajament cu Securitatea dar
a dat informaţii neserioase! A făcut sau nu
poliţie politică?

DNA-ul i-a pus lui Năstase sechestru
pe casa din Zambaccian. De ce nu doar pe
termopane?

Asta ne-ar mai lipsi: să-l exportăm pe
Toader al lu’ Paleologu la Paris, să facă
poante tâmpite în franceză! Deşi, altă soluţie
de a scăpa de el, nu prea vedem...
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Elena Udrea îşi albeşte lenjeria turistică
la Parchet. Procurorii au scos-o Albă ca
Zăpada, cu felicitări, din sesizarea Parlamentului.

Călinescu cică şi-ar fi dat demisia din
PNL, înainte să fie dat afară, după ce a pierdut strălucit colegiul din Argeş făcând campanie democrată.

Papagalul Lificiu, pus la ANRE pentru
contribuţia generoasă din campanie, moare
de grija “amărâţilor din generaţiile viitoare”,
cărora nu le va mai rămâne gaz din producţia
internă dacă el nu ţine cu dinţii să nu scadă
preţul metrului cub.

Vanghele şi Pandele (Ionescu şi
Popescu din Scrisoarea...) s-au luat la harţă
pe teme ideologice, la Conferinţă.

Gluma anului: Bobby Păunescu ar fi dat
celor de la Ringier 8 milioane de euro pentru
Evenimentul Zilei şi Capital. Poate vreo
800.000. Şi nici atât nu e sigur. Cu banii ăia,
acum se putea cumpăra toată presa scrisă
din România.

La ce a falimentat până acum Florin
Călinescu (Tele 7 abc, Teatrul Mic, Ştirea)
TVR-ul ar putea constitui o încununare a incapacităţii manageriale a vestitului comic.

Asigurându-ne că el “nu trage pe nas
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- aer - ca să nu răcească”, Vanghelie dă de
înţeles că rivalul său din Voluntari, Pandele,
ar avea unele obiceiuri care crează dependenţa.

Domnişoara Brutaru a fost mazilită de
la TAROM după exact un an şi 22 milioane
dolari pierderi. Este unul dintre cele mai
scumpe experimente făcute de ministrul Berceanu care a dat o companie de un asemenea calibru pe mânuţele unei june de 28 ani

Se uimeşte Tudor Pendiuc, primarul
Piteştiului: Ni se spune, la fiecare plecare, că
PSD se curăţă...Până se va curăţa de tot.

Gheorghe, omul cu imaginea Finanţelor
lui Vlădescu, a intrat cu oiştea maşinii într-un
nevinovat contribuabil ce aştepta la stop.

Pentru că n-a vrut să i se ia sângele la
control, după accident, Gheorghe a rămas
fără permis. Dar nici nu i-a lăsat pe curioşi să
vadă ce e în sângele lui.

O declaraţie pentru eternitate: “Niciodată nu voi fi de acord ca statul să decidă
asupra organelor mele” - Gheorghe, după
accident.

Ilie şi Amalia Năstase au trimis presei o
scrisoare în care rugau să nu se facă mare
caz pe seama divorţului lor. Presa face mare
caz pe seama scrisorii.
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Mielul Dinescu ºi þâþa statului

A.N.I. fluierã din nou în bisericã: l-a gãsit
incompatibil pânã ºi pe Mircea Dinescu. Zic oamenii lui Macovei (bãrbatul) cã poetul, încã din
2006 ar fi în culpã, funcþionând concomitent atât
ca membru al Colegiului CNSAS, cât ºi ca administrator al unor societãþi comerciale. Ei ºi, rãspunde poetul. Unde-i incompatibilitatea?
La Colegiu îi urmãreºte pe ãia de-au fãcut
poliþie politicã, iar la Cetate pe cei care fac vin, ca
la orice fermã. Ce are biblioteca cu vinoteca? Ce
n-a înþeles ANI este urmãtorul lucru: cã Mircea
Dinescu este într-o neîntreruptã incompatibilitate,
de când s-a creat CNSAS. Fie cã a fãcut afaceri de
presã, fie ca s-a ocupat de agriculturã, a avut întotdeauna preocupãri pragmatice în nume propriu.
Numai cã nu l-a deranjat nimeni. Datoritã prestigiului sãu artistic, dar mai ales datoritã gurii lui
mari. Ca colegian, Dinescu lua leafã de la stat ºi
fãcea emisiuni la televiziunile diverºilor moguli.
Când Voiculesc a refuzat sã-i satisfacã pretenþiile
salariale, l-a dat în gât ca securist, influenþând
vãdit votul din Colegiu (unii erau de pãrere cã nar fi fost chiar aºa). Mai mult, tot ca slujbaº al statului, într-o demnitate publicã, Mircea Dinescu s-a
angrenat în diverse campanii politice - ultima datã
ca susþinãtor al lui Geoanã în alegerile prezidenþiale. Deºi sunt numiþi pe criterii politice, membrii
Colegiului nu prea au voie sã facã politicã, sau nu
li se recomandã sã facã la modul ostentativ în care
a fãcut-o Dinescu. Ideea este cã în tot acest timp,
distinsul poet s-a considerat în afara regulilor comune, scutit de obligaþiile care revin altora, sinecura de la Colegiu considerând-o un fel de ofrandã
publicã adusã talentului sãu. Deloc un miel blând,
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i s-a pãrut firesc sã sugã ºi la þâþa statului ºi la cea
a sectorului privat - de unde ºi uimirea cu care a
primit vestea de la ANI, pe care sunt sigur cã o va
combate cu toate mijloacele care-i stau la dispoziþie. ªi cu argumente pe mãsurã: vezi bine, se urmãreºte eliminarea sa de la Colegiu. De cãtre
securiºti, bineînþeles.

GURA LUMII
Ministrul lu’ Gheorghe, Vlădescu, o dă
pe poezie: “Mlădiţele primăverii vor răsări şi
în economia românească încă din acest an!”

A.N.I. a dat lovitura: l-a prins pe politicianul (local) Adi Minune că n-a declarat încasările de la nunţi şi botezuri!

Roberta Anastase şi-a găsit, în sfârşit,
locul: la bucătăria Palatului Parlamentului, la
gătit placinta cu mere după reţeta maternă.

Vosganian îl dă în gât pe Ionuţ
Popescu: acesta e în conflict de interese la
Fondul PROPRIETATEA, unde e şi acţionar
cu 0,2% (adică vreun milion de euro).

Dacă nu-l cumpărau Păuneştii (pe cam
prea multe milioane), elveţienii închideau
Evenimentul Zilei, aflat în pragul falimentului
- crede “fondatorul” Cristoiu. L-a salvat Capital, împreună cu care a fost dat “la pachet”.
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Monica Iacob Ridzi aplică soluţia Sophiei Loren dintr-un film celebru: ca să scape
de hărţuielile Parchetului a rămas gravidă!

Iliescu îşi sărbătoreşte a 80-a aniversare devenind ... independent! De...Geoană.

Dacă facem o socoteală pe degete
vedem că dna Monica Iacob Ridzi a rămas
gravidă exact în toiul scandalului de la ministerul pe care îl păstorea ... Ca să vezi ce stimulează natalitatea la români!

Nu vi se pare că de când stă la prezidiul
Camerei doamna Anastase trage mai mult la
cântar? Şi că standardele (fizice) prin care a
devenit “Miss România” sunt tot mai mult de
domeniul amintirii? Excesul de politică dăunează grav frumuseţii.

Când nu repetă ca un papagal indicaţiile primite, Boc o dă în bară! Dorind să-l
umilească pe Ponta, care, cică ar fi vrut să-l
bată, l-a numit pe acesta “biet procuror comunist”, ignorând complet faptul că micul
Titulescu avea doar 17 anişori la Revoluţie,
când şi Boc era doar secretar UTC.

Filosofia “caprei”: programul “PRIMA
CASĂ” a fost blocat pe (aproape) parametrii
actuali din ordin de “sus” - pentru ca nu
cumva să facă uz de el şi unii dezvoltatori
imobiliari pesedişti, de felul lui Negoiţă-RIN.
42

ANDOgrafia 2010

OCTAVIAN ANDRONIC

04 Martie

COPIII DE AZI

05 Martie

CULMEA FISCALITĂŢII

06 Martie

RĂTĂCIT ÎN TRANZIŢIE
ANDOgrafia 2010

43

GURA LUMII
La Congresul de sâmbătă PSD a câştigat primele ... alegeri din ultimii 5 ani!

Se repetă istoria: Ponta îi face azi lui
Geoană, ce i-a facut Geoană lui Iliescu în
2005 - trasul preşului de sub picioare.

Ca să vezi potriveală; sâmbătă seară,
ziaristul fără ziar Chirieac îl vedea câştigător
“din ochi” pe Geoană, cu vreo 5 procente.
Pentru ca duminică dimineaţa să iasă Ponta!
Prudent, Geonă nu şi-a mai invocat mama, la
televizor.

Miky Şpagă este nemulţumit că partidul
nu-l foloseşte la ce ştie el să facă mai bine,
aşa că s-a orientat spre fostul său camarad
Oprea. Trăiască independenţa!

Ghici la ce om de afaceri s-a relaxat
Cristian Diaconescu înaintea alegerilor din
PSD (conform “monitorizării” ajunse în mâinile Florianei Jucan)? Păi, la Adrian Petrache
- Dali, dacă vă mai spune ceva numele.

CHE Mazăre i-a deschis calea lui
FIDEL Ponta.

“Am votat pentru schimbare” - zice
Ponta, precum Măgureanu în 1996. Istoria se
repetă?
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Boc salvatorul!
Emil Boc merită un monument: a salvat 200
000 de români! Le-a salvat locurile de muncă: Guvernul a adoptat o ordonanţă potrivit căreia statul
va prelua pentru trei luni plata contribuţiei la asigurările sociale a angajaţilor trimişi în şomaj tehnic, care vor putea primi 75% din leafă.
Vă imaginaţi ce bucurie pe familiile ale
căror membri erau ameninţaţi cu pierderea definitivă a slujbei! Cu siguranţă că se va închina câte
un pahar (din băutura luată pe datorie de la buticul
din cartier) în sănătatea sa şi a familiei dumnealui,
pentru grija părintească pe care o manifestă pentru
oamenii muncii.
Poate că şi unii angajatori vor da de duşcă
câte un pahar de whisky, recunoscători că-şi pot
ţine oamenii încă trei luni fără să-i piardă. Ce se
va întâmpla, însă, după aceste trei luni? Dacă climatul nu se îmbunătăţeşte şi firmele nu-şi pot
relua activitatea? Logic – şomajul clasic va lua
locul şomajului tehnic. Şomerii „tehnici” vor deveni şomeri-şomeri. Şi nu vor mai avea ce să bea
în sănătatea nimănui. Nu contenesc să mă uimesc
cum reuşeşte dl Boc să convertească fiece înfrângere a politicii guvernului său, în câte o mică victorie! Transformăm şomajul în şomaj tehnic – dăm
o lovitură crizei! Nu prea mare. Pentru că, de
pildă, cei peste o sută de mii de şomeri bugetari
nu vor putea beneficia de această facilitate, pentru
că statul nu-şi întrerupe activitatea când afacerile
merg prost. Statul merge înainte, iar şomerii săi
trebuie să se descurce cum pot.
Vestea pe care ne-a dat-o premierul costă
statul: el va plăti, de la buget, sumele pentru asigurări sociale. Este măsura tipică pentru principiile care stau la baza concepţiei oficiale ce
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guvernează anticriza: cheltuim mai mult ca să
pierdem mai puţin!
Nu cheltuim să producem! Bugetul pe 2010
poate să rămână în istorie ca cea mai nepotrivită
metodă de a combate o situaţie de criză: banii –
teoretici – de la bugetul de stat au fost împărţiţi pe
conturi de cheltuieli. Nu pe conturi de producţie.
O producţie care să producă bani cu care să se
achite taxe şi impozite! Nu taxe şi impozite pe ce
nu se mai produce!

GURA LUMII
După cum merg lucrurile, proiectul patriarhului Daniel s-ar putea numi “Catedrala
mântuirii bugetului”.

Lui Geoană îi e teamă că “unii” sunt
dispuşi să cedeze preşedinţia Senatului.
Cine, oare, a mai făcut o chestie asemănătoare, acum vreo trei-patru ani? Cine l-a sacrificat pe Năstase, cu tot cu funcţie? Parcă
preşedintele PSD de atunci...

Gurile rele zic că Diaconescu s-ar fi dus
la SRI când era “monitorizat” secret ca să afle
cine îl monitorizează!

Sârbu (sindicalistul) n-a înţeles că
oferta lui Băsescu era una otrăvită, pentru
PSD, şi că nu valoarea lui era vizată pentru func
ţia de ministru al Muncii. Acum negociază degeaba, nu mai prezintă interes. E la “şi alţii”...
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Culoarea violetă a site-ului Finanţelor
nu l-a ajutat pe Gheorghe şi, după Panama,
s-a ratacit şi aici. S-ar putea să-l salveze
salariile compensatorii negociate cu Vlădescu

Mai rău nu se putea: ungurul Hunor dă
cultura pe mâna inginerilor. Tocmai l-a numit
pe geamănul Andrei, frate al şefului ţărănist
al FPS-ului, Sorin Dimitriu, şef la Filarmonică!

Gheorghe va sta la Finanţe cât voi sta
şi eu - declara emfatic pleziristul care vrea să
pună pielea pensionarilior pe baţ, când l-a
numit pe rătăcitul în Panama şef cu imaginea
violeta. Logic, Vlădescu ar trebui să-l urmaze
cu grabire. Ce se intamplă, însă, cu Bittman?

Prin “depolitizarea” SRR şi TVR Raluca
Turcan înţelege înlocuirea reprezentanţilor
partidelor cu cei ai PDL. Şi are dreptate: nu
se vor mai naşte dispute politice. Toată lumea
va fi de acord cu indicaţiile primite.

Boc are dreptate: România trece prin
cea mai grea perioadă de la al doilea război
mondial încoace!Niciodată nu a mai avut un
guvern atât de incompetent!

Primarul din urbea cu cele mai multe
mafii - Craiova - ţinea banii de buzunar în
casa de vacanţă: 200.000 euro, cash. E
vorba de dl Solomon.

Cu toate racolările din ultima vreme,
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PDL e în criză de oameni. Altfel n-ar fi pus trei
senatori-papagali să se facă de baftă aberând pe seama revocării lui Geoană.

“Un mare iubitor de oameni!” - zice la
TV, cu tupeu, avocata Ştefan despre Marian
Clită, ucigaşul din puşcărie al inginerului Ursu
şi, recent, al unei daneze.

Premierul Boc a fost primit cu “onoruri
militare” la un minister recent demilitarizat:
Administraţie şi Interne. Când va vizita Ministerul Finanţelor va fi, probabil, primit de o
Gardă de Onoare Financiară!

“Un suflet mare nu poate fi închis niciodată!” - scrie pe un banner de pe faţada Primăriei din Craiova, pus de protestatarii
anti-arestarea lui Solomon. Au dreptate: sufletul primarului-şpăgar e liber. Trupul său e
niţel pus la popreală...

Democratul Tăriceanu se ridică ferm
împotriva dictaturii antonesciene, credincios
principiului “ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!”

Revelaţie târzie: preşedintele Băsescu
a aflat că anul trecut s-au cheltuit 400 milioane (euro) pentru “sporuri de zâmbet”!
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Competinþã cu putinþã

Doamna Lulache a ieºti pe sticlã ºi s-a explicat. Dânsa nu se ruºineazã - ca dl Ionuþ Popescu
- de cât câºtiga la Fondul Proprietatea.Faþã de ce
încaseazã omologii sãi din America, era chiar
puþin. Nu se ruºineazã nici de compensaþiile pe
care le-a primit când democraþii au dat-o afarã
înainte de termen, fãrã sã le pese de durele condiþii
de reziliere din contractul pe care i-l fãcuserã
liberalii.
Mai spune dânsa cu glas ridicat cã nici
mãcar nu era plãtitã de la buget, ci din profitul
fãcut de Fond datoritã excelentului sãu management. E un punct de vedere pe care l-am mai auzit
ºi de pe la alþi ºefi de regii sau de companii naþionale. Ce atâta gãlãgie pentru niºte lefuri de sute de
milioane?
Dacã d-na Lulache chiar crede acest lucru,
comite o eroare de neiertat pentru un specialist de
calibrul domniei sale. Din ce rezultã profitul Fondului Proprietatea? Din banii pe care statul îi
alocã pentru despãgubirea unor foºti proprietari.
Bani fictivi. Pentru cã dacã ar fi avut bani adevãraþi, statul i-ar fi dat din capul locului fãrã a se mai
complica cu aceastã inginerie financiarã. De unde
provine profitul din care ºi-a luat d-na Lulache sutele de milioane? Simplu: din dobânzile bancare
încasate fãrã niciun efort din partea managementului. Pãi nu sunt tot banii Statului? Pe care i-ar fi
încasat chiar el, Statul, dacã Ministerul Finanþelor
nu transfera aceste fonduri la “Proprietatea”? Situaþia e cât se poate de asemãnãtoare în alte cazuri:
o Regie sau Autoritate, primeºte de la stat monopolul sã extragã, sã producã, sã distribuie ceva ce-i
aparþine statului, dar pe care ele îl vând la costuri
care includ nu doar cheltuielile de producþie pro54
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priu-zisã ci ºi salariile lor exorbitante, bonusurile,
dividentele sau cheltuielile de protocol. Ei bine,
ãstora vrea sã le reducã Emil Boc salariile la o
amãrâtã mie de euro. Chestia n-ar fi o tragedie
pentru ei, cãci oricum, nici acum nu trãiesc din salariu.Tragedia va fi pentru dl Boc, care nu-ºi va
mai putea plasa clientela politicã în mãnoasele
Consilii de Administraþie de la stat! Cine se va
mai duce acolo sã încaseze 20% din leafa ºefului
instituþiei? Adicã 200 de euro. Când acum se iau
2 - 3 mii ºi când unii, ca dna Graþiela Iordache,
sunt nevoiþi sã facã parte din câte ºapte consilii?
Aici cred cã va avea dl Boc o mare problemã în
cruciada sa împotriva salariilor “nesimþite”.
Revenind la distinsa doamnã Lulache,
dânsa a acuzat ingerinþele politicului în schimbarea sa dintr-o funcþie pe care o ocupase nu pentru
cã era amica nevestei primului ministru (de atunci)
ºi naºa ministrului de Interne, ci pentru cã era
competentã. Aºa o fi?

GURA LUMII
Un cuvânt Craiova o străbate: Libertate! Pentru Solomon, bineînţeles. Jos DNA!

Totul sau nimic: arivistul Orban intră în
Congres ca “simplu cetăţean”

Cataramă a fost “executat” în direct de
către Antonescu, care s-a întrebat retoric ce
“grad” are acesta.
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Sigla partidului “Independenţilor” va fi
formată dintr-un epolet cu patru stele de
general - confirmă surse din apropierea
generalului Oprea.

“Canibalul” Avramescu a consumat o
halcă din amicul său Patapievici: una de 7000
de euro. Cât a costat editarea în engleză a
unuia dintre celebrele sale opuri despre mâncătoria umană, pe banii ICR-ului.

Oglindă, oglinjoară, cine-i cel mai din
ţară? Un realizator de le o televiziune de familie, care de când e se târăşte în coada audienţei, zice cu aplomb: Suntem cei mai
urmăriţi de către telespectatorii noştri fideli!
Atâţia câţi sunt...

Iar l-a lovit flacara violet pe Geoană: în
decurs de doar o oră ba n-a fost la nici un restaurant (unde ar fi fost şi senatorul Voicu), ba
a fost doar o jumătate de oră, dar n-a vazut
pe nimeni!

“O să vă judece colegii mei, academicienii!’ - ar fi putut spune, peste ani, dacă se
va afla la ananghie, Traian Băsescu, dacă
n-ar fi renunţat atât de nepoliticos la calitatea
care i-a fost făcută cadou de către etern
linguşitorul Săraru.

Ca să mai rupă monotonia executivă,
premierul Boc a participat la o bătaie cu bulgări de zăpadă, între sepepişti şi sindicalişti.
Scorul a fost de 1- 0 pentru sindicalişti.
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Şeitan şi “alocaţiile nesimţite”!
Domnul Şeitan a căpătat un ajutor neaşteptat din partea racheţilor ucrainieni: împuşcând-o
pe micuţa Raluca Hriţcu, din Siret, de doar 6 ani,
aceştia au asigurat Ministerului Muncii o
economie de câteva milioane de lei, ce va putea fi
acordată altor copii, cu mai multe şanse de a
rămâne în viaţă în timp ce urmăresc, la televizor,
emisiuni de desene animate.
Petarda domnului Şeitan a inflamat, pe loc,
opinia pubică. După lefurile şi pensiile „nesim ţite”, care vor fi reduse corespunzător, până la limitele „bunului simţ” (în accepţiune democrată),
iată că a venit rândul „alocaţiilor nesimţite”. Guvernul şi-a dat seama că societatea este marcată
de o cruntă nedreptate: accea care face ca copiii
de milionari să primească aceeaşi sumă cu cea la
care au dreptul copiii de şomeri!
Guvernul şi domnul Şeitan au dreptate pe
fond! Nu este corect. Guvernanţii noştri gândesc
ca Robin Hood şi Iancu Jianu. O asemenea gândire nu poate genera decât gesturi asemănătoare.
Filosofia compensării este simplă: luăm de la bogaţi şi dăm la săraci. Ea devine, în tot mai mare
măsură, ideologia oficială a unui partid de dreapta,
copleşit însă de problematica de stânga.
Ce urmează?
Aplicarea măsurilor preconizate. Sunt însă
unele probleme. Ca, de pildă, dacă să se continue
şi cu suprimarea cornului si laptelui pentru copiii
aflaţi în situaţia de superioritate financiară. Asta
ar putea crea, însă, unele dificultăţi la distribuirea
alimentelor, care se pot rezolva prin obligarea copiilor de bani gata să poarte un ecuson distinctiv
pe care va fi marcat simbolul euro. Vor mai fi şi
alte probleme de rezovat: ce se întâmplă cu copiii
ai căror părinţi se lansează în tranzacţii riscante şi
60
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dau faliment, pierzând toţi banii? Cum vor putea
dovedi acest lucru şi în cât timp? Sau cu copiii
celor care câştigă la “6 din 49”, la loto? Ăştia mai
primesc alocaţia? Poate că, mergând pe firul filosofiei guvernamentale, ar trebui insituită chiar o
taxă pe bogăţie, pe care să o achite părinţii avuţi
ai copiilor, pentru şansa de a fi şcolarizaţi sau protejaţi de stat.

GURA LUMII
Venerabilul Ion Diaconescu vrea bani
pentru “orfanul” PNŢCD. Să-i lase ceva mărunţiş de buzunar pentru vremurile grele care
vor veni...Vreo 18 milioane. De euro...

Antonescu a dat ordinul de luptă:
LIBERALI, TRECEŢI PE LISTE!

Culmea tupeului: primarele Solomon
şi-a încasat şpaga de la Penescu în contul
curent personal!

Într-un clasament neoficial al celor mai
bogaţi primari, Solomon ocupă doar locul al
cincilea.

Madam Ghervasuc-Mincă a tras lozul
câştigător: va candida pentru Cameră în colegiul fostei preşedinte conservatoare, după
ce a primit compensaţii consistente în urma
rezilierii contractului de şefă de la Loterie.
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În Poiana lui Iocan de la Cotroceni,
preşedintele Moromete a rămas să pună la
cale politica cu alde Parashiv, Nilă şi Achim
de la independenţi.

Antonescu a dat cu flit prin ograda liberală şi a ucis un gândac încins cu o curea cu
cataramă.

“Între principii şi partide noi am ales
principiile” - zice, fără să roşească, şeful liberschimbiştilor independenţi.

“Consultările” de la Cotroceni cu partidele parlamentare s-au soldat cu diagnosticul: Independenţii sunt parlamentari, dar nu
sunt partid!

În opinia lui Ioan Oltean, Băsescu îl are
consilier pe... Einstein! Alături de Kovacs.

Fiind “fugit” prin străinătate, Cataramă
a fost exclus din PNL în...contumacie!

“Boc ar fi singurul şomer folositor acestei ţări” - zice un comentator cu simţul realităţii.

Independentul liberschimbist Oprea a
intrat în conflict cu Băsescu: maşina sa s-a
ciocnit cu o alta, din convoiul prezidenţial, la
Oradea.
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Rabinul plezirist
ºi contribuabilul Iþic
Dacã aþi uitat bancul acesta, de pe vremea
dictaturii, am sã încerc sã vi-l reamintesc într-o
variantã contemporanã.
Ei bine, contribuabilul Iþic a ajuns la limita
disperãrii. Mai întâi, ca funcþionar public, a pierdut toate sporurile, inclusiv cele de timiditate ºi
Dragobete. Apoi a venit un ministru nou, care l-a
dat afarã, pe motiv ca predecesorul umflase
schema prea tare. Ajutorul de ºomaj n-a reuºit
sã-l încaseze, pentru cã nu venise tranºa de la FMI.
Nevasta lui, Raºela, se afla în aceeaºi situaþie.
Nu mai avea de lucru nici nevasta — firma
de confecþii a dat faliment. De pensionat nu putea,
pentru cã Guvernul intenþiona sã prelungeascã
vârsta pentru femei. Cei trei copii nu numai cã nu
mai primeau laptele ºi cornul la ºcoalã (furnizorul
fugise cu banii încasaþi în strãinãtate), dar ºi asupra alocaþiei pândea primejdia de a fi anulatã, pentru cã Iþic era considerat un om bogat: avea 3 Dacii
pe care nu reuºise sã le caseze.
Colac peste pupãzã, soseau facturile majorate de gaze ºi curent, pe care nu aveau cu ce sã le
plãteascã. Socrii lui Iþic tocmai fuseserã evacuaþi
pentru cã nu-ºi mai puteau plãti întreþinerea, pensia ducându-li-se pe medicamente, ºi se mutaserã
la el, aducând ºi o nepoatã, venitã la studii din Israel, care nu mai gãsise loc la cãmin. Disperat de
toatã aceastã situaþie, Iþic ºi-a luat inima în dinþi ºi
s-a înscris în audienþã la rabinul Vlãdescu, la minister. Spre surprinderea sa a fost primit, deºi rabinul avea un program de interviuri la presã foarte
încãrcat. Stãtea prãvãlit în fotoliul sãu, cu o þigarã
de foi în mânã, pe care consilierul Gheorghe tocmai i-o aprindea cu gesturi de expert („E din Cuba,
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de contrabandã”, i-a ºoptit el boss-ului. Le-am luat
din Panama”) .
„Zi, Iþic, cum o mai duci? l-a întrebat, amabil, suflând cerculeþe aliniate câte ºase în aerul înmiresmat al cabinetului. „Rabi, sunt disperat. Nu
mai rezist. Îmi vine sã mã sinucid. Viaþa mea e un
coºmar! Ce sã fac?”, „Ai porc?” l-a întrebat Vlãdescu. „Nu”. „Uite banii ãºtia — e leafa mea pe
luna asta — ºi cumpãrã-þi un porc. Dup-aia, bagã-l
în casã. ªi vino peste o lunã sã-mi spui cum e”.
Iþic ia banii, cumpãrã porcul (îi mai rãmân bani
pentru niºte bilete la Bingo) ºi îl bagã în casã.
Dupã o lunã se duce din nou la rabin. „Ei, cum
e?”. „Dezastru!Aºa nu se poate trãi. Ce mã fac?”.
„Scoate porcul. Taie-l!”. „Ba pardon, cã noi nu
mâncãm porc”. „Dã-l cuiva. ªi vino sã-mi spui
cum îþi mai e!” Iþic revine, dupã vreo sãptãmânã,
radios, cu priviri optimiste: „Nu ºtiu cum sã-þi
mulþumesc, rabi. Sunt fericit! N-am crezut cã ne
putem simþi cu toþii atât de bine, fãrã porc în casã,
îþi mulþumesc din suflet!”
„Ei, ai vãzut?”- zise pleziristul rabin, întorcându-se cãtre Gheorghe. „Acesta e porcul: impozitarea pensiilor, tãierea alocaþiei pentru copii,
chestiunea vârstei de pensionare… Totul e cum ºi
când pui problema. Politicã înaltã!”

GURA LUMII
Printre măsurile de austeritate luate la
Cotroceni se numară şi oferirea de cafele musafirilor doar în zilele fără soţ. Luni, independenţii s-au delectat cu aromele prezidenţiale,
dar marţi, pesediştii şi liberalii au fost trataţi
doar cu apă. Rece...
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Hotărât lucru, PSD-ul trece printr-o
pasă proastă: dacă nu-i fug parlamentarii la
‘Independenţi”, îi ia DNA-ul.

Asemenea croitoraşului celui viteaz din
poveste, care omora “şapte dintr-o lovitură”
(muşte - n.red.), premierul nostru cel destoinic aplică şi el şapte lovituri mortale crizei.

Sindicaliştii îl acuză pe Boc că a batut
cu pumnul în masă. Poate pe dedesubt.

Inamic înverşunat al “listei” liberale şi al
efectelor ei de tip totalitar, Emil Boc o găseşte
cât se poate de democratică în cazul
alegerilor din PDL.

Pe Voicu l-a costat spitalizarea la “Universitar” 17 milioane. La Jilava ar fi fost gratis.

S-a dat drumul la programul “rabla’
pentru avioane: dai trei MIG-uri vechi şi iei un
F 16 la mâna a doua!

Considerat a fi un tip rezistent la tăbăceala de presă, premierului Boc au început
să-i cedeze nervii. Luând exemplul şefului
său care confiscă telefoanele jurnaliştilor,
dânsul le confiscă microfoanele.

Multă lume se întreabă cum se face de
amănuntele din dosarele DNA se scurg
taman la o agenţie unde activează colabora70
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torul de şpriţuri al fostei ministrese Macovei Tapalaga, pe numele de “dosar”.

Ministrul Dezvoltării este încântat de
decizia partidului său (PDL) de boicotare a
posturilor de televiziune “ostile”. Motivul?
Acestea au lansat odiosul neadevăr că domnia sa ar fi o fiică a localităţii Pleşcoi. Ceea ce
nu este adevărat. Dar de ce o fi jenant pentru
Elena Udrea să fie din Pleşcoi?

“Independenţii” s-ar putea trezi cu o
achiziţie de marcă: primul defector pedelist!
Acesta ar putea fi Cristian Preda. Dacă nu-l
dă Boc afară, pleacă singur. Mai ales că a încălcat preceptul sfânt al necolaborării cu inamicul şi s-a dus la o emisiune Antena 3 în
plin embargo.
Lui Mutu i s-a acordat răgaz să mai
facă un copil!

Succesuri marca “Elena Udrea” la
...dezvoltarea limbii române: “dividente” în loc
de “dividende”.În scris, îndeclaraţia de avere.

“După mine, potopul!” - pare să fie deviza lui Geoană, în materie de datorii ale partidului, pe care va trebui să le plătească
Ponta.

Gurile rele susţin că erupţia vulcanului
din Islanda era un bun prilej pentru Boc şi Guvernul său să-şi pună cenuşă în cap pentru
modul dezastruos în care conduc ţara.
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Cristi
Aşa îl apelează colegii şi ziariştii. Nu
“Domnul Diaconescu”, nici măcar “Diaconescu”,
ci “Cristi”.Asta indică percepţia unei persoane
simpatice, apropiate, fără goma diplomatică pe
care ar implica-o statutul său profesional.
De când a făcut pasul în politică, promovat
de Năstase de la Externe, la Ministerul Justiţiei,
Cristian Diaconescu s-a impus în rândul colegilor
prin calităţile sale de intelectual autentic, de bun
vorbitor şi de persoană aptă să întreţină relaţii cordiale cu cei din jur, evitând tensiunile.Pe baza
acestor date partidul a decis să-l arunce în luptă,
în campania municipală din 2008. Din păcate,
Diaconescu a repetat, parcă la indigo, aventura similară a şefului său Geoană, din 2004, pierzând
din primul tur în favoarea lui Oprescu. Au venit
apoi alegerile parlamentare şi intrarea la guvernare
a PSD-ului alături de PDL, când postul de ministru de Externe părea înadins croit pentru el. În cele
vreo nouă luni în care s-a aflat la comanda diplomaţiei, Cristian Diaconescu a reuşit performanţa
să nu se vadă! Fără ca Băsescu să-şi opereze îndatoririle de resort într-un mod abuziv. Pur şi simplu, aflându-se într-o poziţie cu mare expunere
mediatică, a reuşit performanţa de a nu ieşi în evidenţă cu nimic! Nici măcar prin gafele prin care
s-au remarcat predecesorii săi. Campania pentru
alegerile prezidenţiale social-democrate a marcat
o etapă aparte în cariera sa politică. A oscilat
aproape permanent între intenţia de a candida şi
puseurile de renunţare. A oscilat şi între susţinerea
diferiţilor candidaţi care, toţi, l-ar fi dorit în echipa
lor. Diaconescu însă a crezut - nu ştiu cu câtă tărie
- că ar putea avea propria sa echipă şi a rămas pe
poziţie până în ultimul moment. Când - definitoriu
de acum - s-a retras în favoarea celui care se des74
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prindea tot mai vizibil în perdant.
Vârful de mediatizare l-a cunoscut însă,
Cristian Diaconescu, abia când şi-a anunţat despărţirea de partid. A făcut turul tuturor televiziunilor, dând aceleaşi explicaţii neconvingătoare şi
reuşind să buimăcească pe toată lumea prin incoerenţa argumentelor. Cu această rundă finală şi-a
făcut, practic, cel mai mare deserviciu, demonstrând ceea ce unii doar bănuiau: că nu are nici
forţa, nici argumentele necesare unui lider autentic. Că nu a reuşit să coaguleze în jurul său nicio
echipă. Că nu are busolă politică.
Alăturându-se colecţiei pestriţe de personaje din jurul lui Oprea, începe el însuşi să poarte
amprenta petelor specifice unei anumite rase. Şi
de politicieni. Rămânând ceea ce este: Cristi.

GURA LUMII
“Vulcanul din Islanda este autonom” zice ministrul Borbely, cu gândul la ‘vulcanii’
din Harghita-Covasna.

Boc face parte din istoria greşită a
României. E mai slab decât Dăscălescu!’ zice comentatorul TV Mădălin Voicu.

O Românie a paradoxurilor: cei mai
vânjoşi dintre protestatari, pensionarii nemâncaţi şi care nu şi-au luat medicamentele compensate, rup cordoanele de ordine de la
Cotroceni, umilindu-i pe jandarmi!
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Doar pe eticheta din faţa premierului,
de la şedinţa de Guvern ţinută la Cotroceni,
scria “E.S.”. Din câte ştim noi, apelativul
“Excelenţa Sa” se foloseşte doar în cazul
ambasadorilor. Să aibe Băsescu vreo intenţie
cu Boc? Una...diplomatică?

Din comoara de înţelepciune a celor
care ne conduc. Boc, pe urmele lui Băsescu:
Avionul nu-i ca tancul!

Din DICŢIONARUL PORTOCALIU al
limbii române: “aeropoarte” (by Elena Udrea)

Final pe măsură la jaful cu şurubelniţa
de la bancă: tâlharul a furat ca să-şi
plătească ratele pentru împrumuturile de la
alte bănci!

Solidaritatea cu NATO; din banii tăiaţi
din pensii se vor cumpăra avioane F 16 la
mâna a doua!

După MINERIADE, PENSIONARIADA!
Azi la Bucureşti şi Galaţi. Mâine în toată ţara?

De la ANA (Şeitan), la CAIAFA (Vlădescu): pensiile mai mici de 1000 lei NU se
impozitează! BA se impozitează!

Videanu este de acord să se opteze
între funcţia publică şi afaceri. El a mai optat
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de două ori. În favoarea afacerilor, bineîn ţeles...Şi a rămas tot în politică...

Revelaţia săptămânii: nu miniştrii fură,
ci funcţionarii din ministere! Traian Băsescu
a aflat acest lucru de la Servicii...

Stare de asediu! Pensionarii nu mai au
dreptul (legal) să ia cu asalt Palatul Cotroceni. Nici Victoria.

Prigonit de propriul său partid, regele
gunoaielor publice a decis: Adio, dar rămân
cu tine! Adică şi în Parlament, şi în afaceri cu
statul!

Fosta ziaristă Melania Vergu, consiliera
lui Funeriu, a tras lozul câştigător: i-a fost
aprobat un proiect de 4 milioane euro!
Evident, pe tema la care se pricepe cel mai
bine: învăţământul!

Vlădescu a rămas şi fără consilierul său
de imagine! După pierderea ireparabilă a lui
Gheorghe, demisia lui Bittman lasă Finanţele
fără glas...

Bălăcăreala de luni seară de la Antena
3 a propulsat două personaje demne de alte
formate de televiziune decât Sinteza zilei.
Tupeul incredibil al lui Boureanu n-a fost
egalat decât de vulgaritatea autentică a
“doamnei” Firea. Rating garantat!
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La aniversare
Miercuri searã dl Iliescu a fost prezent la
Ateneu, nu la Paris, cum se dãduse zvon prin
presã. Acolo îl aºteptau vreo 700 de invitaþi - foºti
ºi prezenþi colaboratori, susþinãtori, reprezentanþi
ai unor atoritãþi(nu de-ai Guvernului sau Preºedinþiei) ºi persoane care doreau sã fie vãzute la o reuniune mondenã de acest calibru. Ba chiar ºi
reprezentanþii Casei Regale — Principii Margareta
ºi Radu. Cu toþii au asistat la un spectacol de excepþie, cu Cristian Mandeal la pupitrul Orchestrei
Naþionale de Tineret ºi cu un repertoriu ce a prilejuit evoluþii solistice de înalt nivel, atât din partea
tinerilor cântareþi Valentina Nãforniþã ºi Teodor
Ilincãi, cât ºi din partea veteranului Valentin
Gheorghiu. ªi, chiar dacã în comparaþie cu lucrãrile lui Mozart, Rossini, Ceaikovski sau Strauss,
concertul lui Paul Constantinescu a fost mai dificil
de receptat de majoritatea unui public nu foarte familiarizat cu genul, aplauzele finale au rãsunat îndelungat la capãtul unei seri care a reprezentat un
veritabil act de culturã.
Care lui Ion Iliescu i se potriveºte. Pentru
cã este apropiat de structura sa intimã. Cel care a
plecat în viaþã ca exponent al clasei muncitoare
s-a convertit treptat ºi pe tãcute la filosofia „tovarãºului de drum”, devenind el însuºi un exponent al categoriei tolerate — intelectualitatea. Mai
mult de jumãtate din existenþa activã a lui Ion
Iliescu s-a consumat în parametrii disponibilitãþii
de a asimila ºi de a aprofunda ceea ce constituie
materia primã a intelectului. Nu întâmplãtor, în
epoca comunistã, el a reprezentat liderul luminat,
capabil sã depãºeascã limitele dogmei chiar ºi cu
riscul marginalizãrii. O marginalizare care s-a
dovedit, pâna la urmã, folositoare, în neaºteptatele
evoluþii prin meandrele concretului. Aºa încât
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cadoul pe care i l-au fãcut, la împlinirea vârstei de
80 de ani, colaboratorii sãi, s-a dovedit a fi unul
cât se poate de potrivit.
La coctailul care a urmat în holul elegant al
Ateneului, m-am întrebat cum va arãta, ce formã
va avea aniversarea similarã a actualului
preºedinte, absent la eveniment probabil doar din
cauza faptului cã se afla tocmai in Kazahstan. Sunt
sigur cã Traian Bãsescu va avea o viaþã lungã — iar
recenta tevaturã pe marginea stãrii sale de sãnãtate
mi se pare indecentã ºi inoportunã. „Stilul este
omul” — a spus nemuritorul Buffon ºi diferenþele
marcate de educaþie, practicã de viaþã, preferinþe,
îºi spun cuvântul. Sunt aproape sigur cã fanii ºi
colaboratorii dlui Bãsescu vor opta, la momentul
respectiv, pentru ceva care sã-i ofere acestuia
confortul interior: se va organiza, probabil, o petrecere la unul dintre restaurantele preferate, cu
mici ºi bere din belºug, cu dansuri þigãneºti ºi
poate ºi cu unele manele consacrate (la urma-urmelor, Strauss, la vremea lui, era ºi el un fel de
manelist, dar mai neamþ, ca sã zic aºa?).
Mã mai gândeam cã, dacã ar fi frecventat
evenimentul de miercuri, preºedintele actual s-ar
fi plictisit de moarte ºi n-ar fi ºtiut cum sã scape
mai repede din decorul apãsãtor al unui Ateneu în
care nu se poate nici mãcar fluiera. La fel cum,
probabil, ºi dl Iliescu s-ar fi plictisit la o petrecere
câmpeneascã de tipul celei evocate. Asta nu înseamnã cã vreunul dintre modele este inferior altuia. Ele corespund, fiecare, tipului de personalitate care a dat naºtere, în mod egal, câte unui
deþinãtor al funcþiei supreme în stat. Fiecare cu
personalitatea lui, cu opþiunile lui, dar cu aceeaºi
dorinþã de a rãspunde cât mai corect cerinþelor
funcþiei. Or, în asta constã, pânã la urma, hazul
speciei umane: în diversitatea care concureazã la
atingerea scopului final.
Cine ar vrea cu orice preþ sã-i gãseascã vreun de
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fect dlui Bãsescu ar trebui sã þinã cont de modul
în care s-a format personalitatea sa, în condiþiile
speciale ale comenzii unice, pe mare.
Îl vedeþi pe dl Iliescu, în postura de cãpitan de vas,
supunând la vot deciziile sau organizând ierarhia
de comandã prin alegeri libere? Ar fi la fel de anacronic ca un Bãsescu bãtând porturile în cãutarea
unui anticariat.
Deocamdatã a fost ziua lui Ion Iliescu. A lui
Bãsescu — peste alþi vreo 20 de ani…

GURA LUMII
Ministerul Turismului al dnei Udrea a
brevetat o schemă de sifonare ingenioasă; închiriază, pe litoral, hoteluri de la cei cărora le-a
vandut, pentru a le renova pe banii statului!

Întrebat câţi kilometri de autostradă
s-au realizat în ultimii doi ani din cele 2 miliarde de euro alocate, un oficial din ministerul
lui Berceanu a dat un răspuns stupefiant:
putem justifica fiecare leu!

O cunoscută realizatoare TV aflată în
conflict cu un politician agresiv şi cu un CNA
incompetent, le-a oferit tuturor o lecţie în
direct şi la o oră de vârf, recitând o fabulă din
care reieşea că îşi atribuie sieşi, cu modestie,
rolul de privighetoare. Vă imaginaţi ce roluri
au primit ceilalţi...
Pentru a netezi calea spra vârful ierar 86
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CONSERVATORISM POLITIC
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hiei portocalii principalei vedete blonde a partidului, primarul de la 3, Negoiţă, şi-a făcut cunoscută intenţia de a nu mai candida pentru
nici o funcţie, din motive de sănătate.

Brânză, senatorul de Căpşuneşti, îl “lucrează” dur pe ministrul Sandu, acuzându-l
că n-a fost suficient de preocupat de alegerile
prezidenţiale, în nădejdea că i-ar putea lua
locul la Telecomunicaţii, unde are el nişte interese contractuale punctuale. Cât mai rămîn
ceva bani şi pe acolo...

Ziua Silvicultorului a fost sărbătorită cu
şpriţuri reci şi dese şi fripturi bine rumenite la
o cârciumă din Valea Doftanei, iar nota de
plată a fost achitată de Direcţia Silvică
Prahova din consistentul fond de protocol pus
la dispoziţie de ROMSILVA, al cărei director
n-a auzit că e criză.

Ca un adevărat domn şi intelectual, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Ioan
Vida şi-a încheiat mandatul cu înjurături la
adresa colegilor, pe care i-a mai facut şi “inşi”

Ioaniţoaia a transmis din Africa de Sud,
cu lux de amănunte, cât îi este de greu să
ajungă de la stadioane la Centrul de Presă şi
ce acte de eroism e nevoit să facă singur. Nu
mai e ca pe vremea când Gazeta trimitea (pe
banii lui Sârbu) câte 30 de oameni prin Japonia să ia pulsul fotbalului mondial

N-o prea vedeam bine pe doamna
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DRESURĂ SPECIALĂ
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preşedintă Anastase dacă apucă să-şi pună
în aplicare planul de demolare a zidurilor de
la Palatul Parlamentului şi dacă marţi dădeau
buzna peste dânsa protestatarii...

Într-o nouă corespondenţă radio, Ioaniţoaia le-a explicat românilor cât este de frig
în Africa de Sud. Ce-o fi căutat acolo, săracu’
de el? Că doar se ştie că îi plac locurile călduţe. Nu putea să trimită pe altcineva ?

Răsuflând uşurat după căderea Moţiunii, moderatorul unui post TV patronat de un
mogul bun, prietenos cu Puterea, a făcut cunoscut naţiei un amănunt stupefiant: dacă
câştiga Geoană alegerile, acum s-ar fi tăiat
50% din lefurile bugetarilor! Noroc cu Boc!

Cât e el de clarvăzător, Pârv n-a fost în
stare să prevadă arestarea sa şi a lui Dan
Diaconescu!

Realizatori TV mai scăpătaţi, de la posturi binevoitoare cu Puterea, sunt excedaţi de
faptul că arestarea lui Diaconescu a crescut
ratingul OTV!

Consilierul-Rudotel al guvernatorului
BNR, dl Vasilescu, pare a se fi trezit din lunga
sa somnolenţă şi ne dă fiori prevestind vremuri grele. Pentru alţii...

Triumful restructurării: în Ministerul
Sănătăţii au fost reduse 7 posturi!!!
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Un caz de incompatibilitate
Toatã lumea a rãmas perplexã când a auzit
cã Traian Bãsescu a devenit academician. Brusc,
gândul m-a dus la „CODOI” ºi la polimerii rãposatei, deoarece „odiosul” a avut bunul simþ sã nu
se bage în aºa ceva pentru cã, oricum, existenþa a
doi academicieni în aceeaºi familie era o situaþie
care putea sã ducã la dispute sau conflicte de idei.
Eu unul m-am gândit cã dacã tot nu mai are
obiective politice, preºedintele nostru ar putea sã
nutreascã ambiþii de altã naturã. De ce nu ºi dintre
cele academice, dacã acolo se aflã deja Iliescu? E
drept, acesta s-a mai ostenit sã scrie niºte cãrþi, dar
asta din lipsã de ocupaþie, mai ales dupã ce l-au
debarcat de la partid. În acelaºi timp, m-am gândit
cã noþiunea de „academician Traian Bãsescu” are
în ea ceva contra naturii, termenii fiind incompatibili. De orice poate fi acuzat Traian Bãsescu,
numai de propensiuni academice nu. ªi asta nu mi
se pare un defect. Este o realitate, consecinþa unui
ADN unic ºi a unui context cultural ºi uman. Aºa
cum nu toþi pot sã fie comandanþi de navã, nu pot
fi nici academicieni.
Ce m-a mirat, totuºi, a fost cã Traian Bãsescu nu a acceptat acest onor. Omul are o decenþã
naturalã, nedisimulatã ºi nu a dorit niciodatã sã
parã altceva decât este, cu avantajele ºi dezavantajele acestei condiþii. Nu mi-a trecut prin cap cã
Academia respectivã i-a trimis pachet brevetul ºi
i l-a lãsat la poartã, cã tot era plecat în Japonia.
Iatã însã cã preºedintele s-a întors ºi a dezumflat
gogomãnia academicã. Le-a trimis academicienilor o scrisoare în care le-a spus de la obraz cã nu
considerã cã gestul de a le fi acordat un sediu pe
când era primar, ar trebui rãsplãtit cu un titlu academic. Cu alte cuvinte: dacã v-am dat casã, nu în92
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seamnã cã trebuie sã-mi rezervaþi ºi mie o camerã.
Dacã alþii considerã acest lucru normal, e treaba lor.
Gestul mi se pare încãrcat de semnificaþii
ºi, în acelaºi timp, un apropo la adresa altor academicieni, doctori, conducãtori de doctorate ºi alte
titluri de care s-a cam umplut lumea politicã.
Creând tot atâtea incompatibilitãþi care, din nefericire, nu intrã în sfera de acþiune a ANI. Poate,
însã, cã ar trebui creatã ºi o agenþie de profil…

GURA LUMII
Înfrângându-şi timiditatea, preşedintele
a ieşit, în sfârşit, din bârlogul său de la Cotroceni şi a dat o raită pe la inundaţi, sfătuindu-i
să nu-şi mai facă case în albia râurilor. În
locul obişnuitelor băi de mulţime, a făcut băi
de noroi...

Boc se joacă de-a “Uite Baba, nu e
Baba” când zice că fostul său şef de cabinet
nu e incompatibil şi ignoră ce zice chiar
Constituţia în acest sens, doar ca să-l “lipească” într-un consiliu de administraţie ca
să mai ia nişte bani, acolo.

Aflat în vizită pe la sinistraţii din Galaţi,
premierul Boc a fost întâmpinat, după datina
strămoşească, cu ouă şi roşii oferite, din
cauza SPP-ului, de la distanţă. Brânză n-au
avut gospodarii rămaşi fără gospodării, că era
prin diaspora...
Record tragic: în doar două zile, în
inundaţiile din Moldova au murit de două ori
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SLOGAN CLASIC
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mai mulţi români decât în opt ani, în Afganistan! O să-i facem “Eroi post-mortem”?

Întoarcerea fiului risipitor la TVR! După
ce a fost obligat să pribegească pe la B1TV
şi OTV, preşedintele revine la TVR-ul curăţat
de oportuniştii unora, înlocuiţi cu oportuniştii
altora. Joi seară se taie viţelul cel gras, în direct şi la o oră de vârf, cu mărturii prezidenţiale din lungile peregrinări ce-au ocolit
Dorobanţii...

Două zile, din zori până-n asfinţit,
preşedintele a fost cufundat în studiul aprofundat al proiectelor de Cod penal şi Procedură, pe care le-a pigulit cu pixul în mână.
Este explicaţia întârzierii cu care a ajuns pe
meleagurile inundate ale ţării.

Ghici ghicitoarea noastră: unde au apărut informaţiile despre presupusa colaborare
a lui Vântu cu Miliţia/Securitatea? Păi unde
altundeva decât la HotNews, agenţia “acreditată” şi cu stenogramele ascultării lui Voicu,
şi cu alte informaţii clasificate de la Serviciile
al căror slujbaş “acoperit” pretinde că nu esta
Dan Tapalagă.

Hai că-i bună! Cine îl demască pe
Vântu că ar fi fost informator la Securitate ( îi
dădea în gât pe cei care fumau ţigări străine,
cumpărate de la debitul la care lucra el sub
“acoperire”)? Păi cine altcineva decât băieţii
de la Kamikadze şi Hot News, care s-au înfruptat din lefurile babane de la trustul său!
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Zburdă, pe un anumit ecran (al unei televiziuni urmărită de milioane de români
anual) madam Silagy - verişoara lui Voiculescu, cea plecată cu căţel şi purcel în excursie de rămas bun peste hotare - taman cu
cateva zile înainte de finalizarea procesului
lui Felix cu CNSAS-ul. Vivat echidistanţa!

Presa straină subminează siguranţa
naţională a României! Ziare aparţinând unor
moguli din Anglia, Franţa şi Germania denigrează de zor România! Însuşi preşedintele
nostru este catalogat ca fiind “nervos” şi comportându-se ca un “taur într-un magazin de porţelanuri”! Sesizăm pe această cale CSAT-ul!

Doctorul Oprescu a pus diagnosticul
ţanţariadei: apa din borcanele în care rudele
îndurerate pun flori la mormintele celor dragi,
în cimitire! Şi a dat ucaz pe Capitală: Goliţi
borcanele!

Centura Capitalei rămâne un loc periculos. A constatat-o, nu de mult, Lavinia Şandru. Iată că a venit rândul lui Boc să facă faţă
corului de huiduieli care îi cereau demisia.

Berceanu e în aer! La manşa unui aparat Cessna, în cadrul mitingului de la Otopeni.
Se pare că e doar prefaţa a ceea ce urmează
la minister.

Videanu vrea să bage mercurial în
supermarketuri. Pentru asta va fi necesară înfiinţarea unui oficiu, cu director, adjuncţi,
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ULTIMA SOLUŢIE
ANDOgrafia 2010

99

GURA LUMII
secretare, şoferi şi logistică corespunzătoare...

Unde e chichirezul pe care unii se fac
că nu-l observă: Curtea de Justiţie de la Haga
a constatat că textul DECLARAţIEI DE
INDEPENDENŢĂ a Kosovo nu este ilegal, nu
că modul în care provincia iugoslavă şi-a obţinut independenţa ar fi legal!

Declarând că Emil Boc are şanse să rămână la Palatul Victoria până în 2012, Videanu vrea, de fapt, să spună că el n-are de
gând să plece din Calea Victoriei până atunci

La Zilele Naţionale de la EXPO Mondiale participă, deobicei, preşedintele sau
premierul respectivei ţări. Joi, 29 Iulie, la
Shanghai, rolul lui Băsescu va fi interpretat
de cine credeţi? De steaua în ascensiune a
PDL-ului, viitor primar al Capitalei, viitor(de ce
nu?) preşedinte...Elena Udrea!(Aplauze,
urale, scandări: “Cu Elena noastră-n frunte
vom avea succesuri multe!”)

Pentru o mânărie făcută pe la Bruxelles
pentru a-şi salva 25% din leafa, sustrăgânduse “taxei de solidaritate”, traseistul Lificiu a
fost buşit de Boc şi făcut din şef al ANRE,
simplu adjunct!

Aţi observat cât de numeroşi sunt, la
vârful politicii, purtătorii unor nume cu semnificaţie împiedicată, defensivă, ostilă? I-auziţi:
Oprea, Opriş, Oprescu, Opran, Oprişan...
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Mită plus TVA
Eu dacă aş fi fost în locul lui Gheorghe şi
aş fi avut avea capacitatea să-l influenţez pe ministrul Vlădescu, l-aş fi convins să-l declare pe
Cătălin Voicu membru de onoare al Fiscului. Sau
să-l propună pentru o decoraţie de genul “Cavaler
al Finanţelor Statului “. De ce ?
Simplu : nimeni, până la Cătălin Voicu, nu s-a
gândit să facă din mită o sursă de venituri la buget
! Aţi văzut, în stenograme, cum îi pune problema
lui Căşuneanu? Un miliard plus TVA! Pe acte!
Deci, scrofulos la datorie, senatorul nu s-a mulţumit să ia banii şi să-i bage în buzunar – sau în
contul curent personal, ca Solomon. Nu! El i-a
făcut factură mogulului asfaltului şi a introdus
suma în contabilitate!
Din miliardul vărsat de acesta, aproape
două sute de milioane au mers la buget, consolidând finanţele statului. Păi ce dovadă mai elocventă de patriotism? Senatorul Cătălin Voicu este
omul care a revoluţionat corupţia. El a lucrat ca
un adevărat om de afaceri: a înfiinţat o societate –
ŞPAGA S.A. – i-a fixat domeniul de activitate (
intermedieri, intervenţii, lobby ), şi-a căutat furnizorii de servicii – din Poliţie, Justiţie şi din politică. Le-a stabilit tarife şi comisioane. Apoi a
început să primească comenzi, de la o clientelă selectă, cu mulţi bani şi cu belele mari. Care au găsit
în felul acesta un prestator de servicii speciale. Vă
daţi sama ce interese stăteau în spatele acestor comenzi dacă numai şpaga era de aproape o jumătate
de milion de euro! Ce sume se vehiculau în licitaţiile şi contractele încheiate!Un alt lucru exemplar din activitatea dlui Voicu rămâne neamestecul
afacerilor cu politica. Dânsul e politician, dar nu
se bagă în politică. Îşi vede de afaceri. Îi lasă pe
alţii să-şi macine creierele cu politica – pe amicul
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Vanghelie, de exemplu, care e mult mai dotat în
această direcţie. Dl Voicu şi-a încercat norocul în
politică, la vârf. N-a reuşit. I-au lipsit trei voturi
( adică trei dosare ale respectivilor ) pentru a câştiga, la licitaţie internă, funcţia de ministru la
Interne. Dar, vă imaginaţi ce s-ar fi întâmplat dacă
ajungea ministru. Cum ar fi pus la punct mecanismele de rezolvare a problemelor clientelei! Poate
că abia acum naivii care s-au minunat de ce prima
opţiune a pesediştilor la împărţeala portofoliilor
ministeriale, la începutul coaliţiei, a fost Internele
şi înţeleg de ce nu s-au ales Economia sau Finanţele, cum se credea. Păi ce să faci cu Finanţele?
Pe când cu Internele... Dealtfel, s-a văzut cât de
grea e problema, că a fost nevoie de trei miniştri
şi tot nu i s-a dat de capăt ...
Să revenim, deci, la dl Voicu. În loc să-l
hărţuiască Justiţia, mai bine l-ar lua Finanţele
consilier. Sau de ce nu ? – chiar ministru!
Independent, bineînţeles, ca Oprea

GURA LUMII
“Dacă banii intrau în buzunarele lui
Vântu şi Voiculescu, brandul era ‘revoluţionar’
- dă replica Elena Udrea în tradiţionalul stil ‘ba
pe-a mamei dumneavoastră’.

După ce, ca şef al Executivului, a negociat cu americanii de la Ford preluarea uzinei
de la Craiova, în 2007, în 2010 Tăriceanu devine dealer...Ford, compania sa renunţând la
comercializarea maşinilor Citroen, în favoarea mărcii americane. O mână se spală pe
alta...
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Sesizăm pe această cale Protecţia
Consumatorului solicitând să-i oblige pe fabricanţii de beţişoare de curăţat urechile să
includă instrucţiuni de folosire care să prevină
accidente de genul celui căruia i-a căzut victimă preşedintele Băsescu, specificându-se
clar că beţişorul se introduce în ureche cu
capătul învelit în vată şi nu viceversa.

Ştiţi de ce se consultă preşedintele la
Spitalul Militar? Pentru că e sănătos...TUN!

Să-şi ţină gura este pentru Becali un
lucru de nesuportat şi neacceptat. Nici măcar
cu preţul pierderii singurului antrenor care ar
fi putut să-l scoată din belelele în care a intrat
cu fotbalul. Belele mai ales financiare.

Dacă fostul ministru al Apărării, Puiu
Paşcu, se ducea la pescuit cu distrugătorul,
de ce n-ar merge actualul, Gabi Oprea, la
serviciu cu elicopterul?

Înghesuit, luni, la o întrunire de partid,
de către colegii parlamentari, Vasile Blaga a
scos argumentul din buzunar: Dacă m-aş
apuca şi eu să vorbesc despre afacerile
voastre...

După Geoană a venit rândul lui Ponta
să fie “botezat” de Ion Iliescu cu o poreclă
greu de şters: Cârlan fără minte - este calificativul cu care a fost gratulat actualul preşedinte pentru contrele cu “Prostănacul”.
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Boc a stabilit care este preţul unui copil
la mercurialul morţii din spitale: 5000 lei. Fără
TVA.

Sunt şanse mari să fie găsiţi vinovaţii
pentru tragedia de la Giuleşti. De caz se
ocupă procurorul Marius Iacob, cel care a
găsit-o şi pe ...Elodia!

Pentru o clipă pământul s-a oprit din rotaţia sa: a demisionat Turcescu de la Realitatea!

Apoi şi-a reluat-o, odată cu avionul
care-l purta pe demisionar spre Noua Zeelandă, ca să vadă cu ochii lui ce minuni va
face Gabriel Resources la Roşia Montană.

Gurile rele zic că, invitat de Băsescu
să-şi dea demisia în Septembrie, Boc ar fi zis:
Nttt! Eu am o misiune de îndeplinit!

Madam Pârcălăbescu de la IMM-uri,
cea care şi-a alungat fiica tocmai în Uruguay,
să facă afaceri pentru România, a fost dată
jos din scaunul de secretar de stat, la restructurare. Disperată, a încercat să tragă scaunul
unui şef de la “contragarantări” de sub fundul
acestuia, pentru a şi-l posta pe cel propriu,
dar nu a reuşit şi a rămas fără coledzi...

Femeile pedeliste i-au pus gând rău lui
Boc: Anca, Roberta, Elena şi Raluca vor un
guvern fără Emil!
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Decimarea fiinþei umane
Am aºa, o bãnuialã, cã “fiinþa umanã” a dlui
Voicu nu va fi “decimatã” în arestul de la Rahova
pentru cã iatã, dânsul s-a ºi îmbolnãvit ºi s-a internat iute în spital. Are hipertensiune arterialã,
boalã de care suferã cam jumãtate dintre români,
ºi starea sa nu se va îmbunãtãþi, fac pariu, pânã
când nu va trece valul ãsta cu arestarea sa.
Care arestare mi se pare cu cântec. Problemele lui Voicu au deja câteva luni, de când a fost
umflat pe stradã ºi dus la Parchet, pentru anchetã.
Din acel moment au început sã se scurgã în presã
informaþii despre caz. Mai întâi s-a fãcut inventarul celor implicaþi: judecãtorii Costiniu ºi Jipa, oamenii de afaceri Cãºuneanu ºi Locic, vreo câþiva
poliþiºti. A intervenit chiar Parchetul comunicând
cã lui Voicu i s-a interzis sã aibe contacte cu colegi
de parlament ca Hrebenciuc sau de partid, ca Vanghelie. “Dosarul” sãu era aproape complet când —
nu se ºtie cum — conþinutul interceptãrilor aflate
la dosar a erupt în presã. De aici înainte practic nau mai existat secrete în “cazul Voicu”. S-a aflat
ºi cine e “cârtiþa” ( cu ce l-or fi strâns cu uºa procurorii pe Liviu Capotã, de la “Select”, de-au reuºit sã împânzeascã restaurantul cu microfoane ?)
Imaginea publicã a lui Voicu a fost fãcutã
praf, nu de procurori sau de jurnaliºti, ci de el
însuºi. Pentru cã din convorbirile sale eliptico —
criptico — golãneºti a reieºit cu maximã acurateþe
portretul unui palavragiu care însã, dincolo de palavre, ºi-a construit o solidã reþea de relaþii în toate
instituþiile care-i puteau servi “clienþii“. Uneori
stau ºi mã întreb cât de mare era influenþa sa în
aceste medii ºi dacã nu cumva blufa, cum fãceau
cei care-þi luau banii sã-þi punã pile la examene ºi
dacã treceai, rãmâneau cu banii, dacã nu, þi-i dã
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deau înapoi, fãrã sã facã nimic.
Problema care se pune acum este sã fie
arestat. De ce ? — mã întreb ºi nu mai înþeleg raþiunea — dacã nu cumva este vorba despre acea
“raþiune“ clasicã în virtutea cãrei operau procurorii comuniºti: ce nu reuºeau sã scoatã de la tine cât
erai în libertate, scoteau dupã ce te bãgau jos, la
“decimare“ ( ºtie Voicu ce ºtie ). Or, dacã nu au
deja ce le trebuie pentru a-l trimite în judecatã, ne
îndoim cã vor mai obþine ceva, mai ales în condiþiile în care Voicu e expert în astfel de chestiuni ºi
îl are alãturi pe avocatul Mateuþ, specialist în problemele corupþilor fãrã corupþie. Nu trebuie, însã,
sã fii mare specialist, ca sã-þi dai seama cã dosarul
e subþirel, cã în afara anecdoticii ºi a exprimãrilor
colorate nu prea are substanþã — cu atât mai mult
cu cât nici intervenþiile nu s-au soldat cu vreun rezultat: în ciuda mitei datã cu acte ºi TVA,
Cãºuneanu a pierdut procesul, iar Locic n-a scãpat
de probleme. Cazul lui Voicu începe sã atârne mai
greu în zona escrocheriei ºi înºelãtoriei, decât a
corupþiei.
Incult, fanfaron, vulgar ºi ºmecher, Voicu
traseazã portretul robot al unei specii care s-a cocoþat pânã la vârful politicii ºi dacã e cineva de
condamnat cu adevãrat, sunt cei care l-au tolerat,
l-au ajutat ºi l-au suportat sã ajungã unde a ajuns.
Cât despre unde mai putea sã ajungã, cu puþin
“noroc“, prefer sã nici nu mã mai gândesc.

GURA LUMII
După găsirea Elodiei, procurorul Iacob
înregistrează o premieră naţională: pune sechestru pe o instituţie publică - Maternitatea
Giuleşti - confundând-o cu o societate comer112
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cială. Mâine-poimâine ăsta pune sechestru şi
pe Palatul Victoria!

După ce l-a numit pe tata socru Ilie
Sârbu lider al senatorilor pesedişti, “Cârlanul”
Ponta mai trebuie doar să o promoveze pe
consoarta Daciana şefă a europarlamentarilor social-democraţi.

Cel mai important moment din cariera
actualului ministru de la Muncă, Ioan Botiş,
este acela în care, în calitate de parlamentar,
a propus instituirea unei Zile pentru înălţarea
Rugăciunilor. Liberă, bineînţeles. Iată că
Dumnezeu l-a ascultat şi i-a oferit nu una, ci
multe zile libere, căci ministrul şi-a început
serviciul ca parlamentarul, adică de marţi.

Acuzaţie de viol pentru Roberta Anastase!
Trupeşa preşedintă a Camerei ar fi atentat la pudoarea ... regulamentului deputaţilor! Oripilaţi, pesediştii şi peneliştii au strigat ca din gură de şarpe şi
vor s-o târască pe şefa lor în trebunal!

“Privighetoarea din Băneasa” s-a consolat repede: şi-a gasit priveghetorul în
Voluntari.

Dacă tot s-a împăcat cu partidul,
Prigoană n-a revenit la sânul acestuia cu
mâna goală, ci cu o idee de afaceri pentru
eventualii întreprinzători din industria sexului:
să se legalizeze bordelurile!Gunoaiele nu mai
sunt profitabile de când românii nu prea mai
au ce să arunce...
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Vi se pare o simplă întâmplare că pe
meleagurile noastre - mai exact prin Ardeal au fost găsite fosilele unui animal preistoric
mic de stat, pe care cercetătorii l-au denumit
“dinozaurul bondoc”? Nouă nu...

Tenacitate şi optimism: Parchetul a lansat o serie de percheziţii pe la casele lui
Vântu căutând dovezi ale faptelor petrecute
în urmă cu zece ani!

O întrebare logică din perspectivă cotroceană: când va fi arestat şi Voiculescu?

Deontologii de presă băsescieni exulta:
s-a facut dreptate! “Mercenarii” lui Vântu ar
trebui lapidaţi în stradă, ca-n Afganistan!

Urmare a unui efort legislativ supraparlamentar cele 2 iniţiative legislative ale lui
Prigoană se vor reuni într-o singură ”Lege a
prostituţiei presei”.

Cugetare adâncă a gânditorului Ilie
Dumitrescu: “E greu să vorbeşti, e greu să
ieşi pe stradă, e greu ...”. Normal că e greu
să te pomeneşti cu nişte roşii în cap după ce
iei bătaie de la o echipă pe care aproape ai
desfiinţat-o, luându-i jucătorii buni şi dându-i
în schimb ciurucurile Stelei. Dar au şi ciurucurile orgoliul lor ... Ştie Becali de ce ...
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Emil şi Porsche
Emil Românu, băiat de la ţară, s-a pus cu
burta pe carte din dorinţa de a nu rămâne la coasă
şi la păscutul vacilor şi s-a făcut juristconsult.
A reuşit să intre la o firmă multinaţională
unde munceşte mult, adesea şi peste program, dar
este plătit prost, la nivel de colonie. Pentru că trebuia să-şi ţină rangul, s-a mutat din cele două camere din Titan, într-un ansamblu rezidenţial din
nordul Capitalei. N-avea bani, dar a făcut credit la
bancă, pe 25 de ani, în valută şi s-a trezit că face
parte din high – life, că dimineaţa se salută cu directori de corporaţii şi cu vicepreşedinţii companiei, că copiii lor se joacă împreună, că nevestele
lor se coafează la acelaşi hair – stylist. Numai că,
odată cu venirea crizei, situaţia lui Emil Românu
a început să devină complicată. Mai întâi s-au
mărit ratele la bancă, pentru că leul o luase razna,
în jos, faţă de euro. Apoi firma – românească – la
care lucra nevasta a dat faliment, nemaiprimind
comenzi de la stat. Nici la firma lui lucrurile nu
mergeau strălucit şi, pentru ca directorii străini, ţinuţi cu mari sacrificii, să-şi poată încasa bonusurile, personalul românesc a fost penalizat cu 10%.
Pe fondul ăsta, vicepreşedintele corporatist
l-a chemat într-o dimineaţă la el la office, l-a rugat
să ia loc şi i-a spus: “Dear Emil, avem o problemă”. “What problem?” a îngăimat Emil, îngălbenindu-se. “Nu, nu e o problemă cu munca ta.
Eşti bun, tragi de dimineaţa până seara, n-ai pretenţii. Nu asta e problema. Ci maşina!” . “Ce
maşină?” . “Păi Dacia ta, asta din parcare. Arată
ca dracu’ printre cele ale personalului nostru. Ne
declasifică. Cine vine şi-o vede crede că avem dificultăţi. Trebuie să o schimbi!” . “Cu ce?” – îndrăzni Emil, care în sinea lui era mulţumit de
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maşină. Nu era costisitoare, învăţase să o repare
singur, într-un cuvânt mergea....”Păi – zise vicepreşedintele – faţă de poziţia ta în companie trebuie să-ţi iei un Porsche. Vezi cum faci, dar este
important pentru toată lumea”...
Emil ieşi vânăt. Îi reveneau în minte toate
necazurile. Renunţase să-şi mai trimită copiii la
şcoala privată din cartier şi băteau acum drumul
până la şcoala publică, cu metroul. Nevasta nu mai
beneficia de asistenţă medicală gratuită, ba venise
unul cu ideea coplăţii. Renunţaseră deja să mai mănânce carne în timpul săptămânii – nu e sănătos,
decretase el - şi tocmai găsise un cizmar pensionar
la care şi-a dus toţi pantofii să-i pingelească ...
Întors acasă, cu o figură radioasă, îi prezintă
nevestei cheia cu breloc. O cheamă la fereastră şi
îi arată în parcare, un bolid roşu: “O vezi? E noua
noastră maşină!”. Nevasta încremeni. “Eşti
nebun? Maşină nouă ne trebuia nouă?” . “Stai liniştită că nu e nouă, e la mâna a doua. I-au pus
motor de Trabant, deci consumă puţin şi facem
economie şi la locuri, are doar două. Dar o plătim
în 30 de ani. Iar peste 5, când modelul ăsta se retrage de pe piaţă, putem lua alta. “De ce?” – mai
reuşi să întrebe nevasta. “Păi trebuie să ne ţinem
rangul!” – răspunse mândru Emil.

GURA LUMII

Competiţia dintre liderii Opoziţiei se
duce şi pe planul zilelor de ... naştere: Victor
Ponta i-a luat “faţa” lui Crin Antonescu, socialistul venind pe lume pe 20 Septembrie, faţă
de 21 Septembrie liberalul. E drept, cu 13 ani
mai târziu...
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Ambasadorul francez în Bulgaria explică cum e cu deportarea ţiganilor.”Sunt îndrumaţi către familiile lor”, zice el, ignorând
faptul că familiile erau deja în Franţa.

Pesediştii strigă ca din gură de şarpe:
Aţi furat la numărătoarea voturilor! Iar Roberta le răspunde: Dar voi nu i-aţi adus pe
mineri să-i caftească pe ţărănişti?

România a trimis la sesiunea ONU dedicată sărăciei pe cel mai competent om în
materie: Emil Boc!

“Voi cere demisia lui Boc dacă va da
bani PSD!” - declară solemn preşedintele,
consfiinţind principiul alocării fondurilor doar
către clientela PDL.

“Acţionarul” unic al Partidului Conservator (fost Umanist), Dan Voiculescu, are criterii precise la numirea preşedinţilor executivi,
selectându-i după trei calităţi principale: să fie
inodori, incolori şi insipizi! Şi Codruţ Sereş, şi
Daniela Popa, şi Daniel Constantin corespund acestor cerinţe.

Politiştii protestatari care au scandat
“Ieşi afară, javră ordinară!” au reuşit să reîntregească tripleta Berceanu-Videanu-Blaga
în afara Guvernului!

Igaş - propunerea PDL pentru Interne,
este de loc din parohia lui Falcă, finul lui
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Băsescu şi primar al Aradului. A cântărit greu
în propunere faptul că-l cheamă Traian. S-a
remarcat până acum doar prin maniera buimacă în care a atacat preşedinţia lui Geoană
la Senat, când pedeliştii şi-au pus ambiţia săl schimbe, acţiune care a eşuat lamentabil.

Aradul devine “Oraş Martir”: a dat ţării
un vicepremier(Gheorghe Seculici) şi un
ministru de Interne(Traian Igaş).

Baconschi a îmbrăcat fracul portocaliu
de membru de partid. El mulţumeşte în acest
fel pentru ca valul remanierii l-a ocolit.

Cu prilejul aniversării a 20 de ani - din
cei 130 - de când se află la comenzile Băncii
Naţionale, Mugur Isărescu a hotărât să facă
cadou colaboratorilor săi apropiaţi 50 de jeepuri de 1,2 milioane euro, cu care aceştia să
bată coclaurii zonelor în care sunt amplasate
băncile aflate în atentă supraveghere.

Ghici ce i-a trecut prin cap lui GHIŞE
(senator liberal, pentru cei interesaţi): să-i
încoloneze frumos pe ziarişti şi să-i ducă la
psihiatru!

Probabil că preşedintele Băsescu n-a
sesizat ironia celor de la Procter&Gamble
când l-au invitat la deschiderea unei fabrici de
şampon pentru îngrijirea părului. Doar dacă
n-au inventat unul pentru chelie!
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Castrarea fătului fără sex
Vai, vai, vai: ce grozăvie a făcut CurteaConstituţionala! A castrat ANI! Draga noastră
ANI, care dă în brânci să demaşte feluriţi consilieri comunali care completează aiurea declaraţiile de avere!
Sunt ONG-uri gata să facă lanţuri umane în
jurul Curţii Constituţionale şi să-i scoată în şuturi
pe judecători, să-i tăvălească prin catran şi pene şi
să-i facă de ruşine în faţa populaţiei: ei sunt cei
din cauza cărora arhanghelul Macovei şi îngerii
săi nu pot să dea în gât corupţia. Altminteri ar
face-o fără să stea pe gânduri!
Şi de data asta, ca în multe altele, se găseşte
un ţap ispăşitor pentru erori de fond cu autori multipli. Nu sunt deloc de acord că C.C. ar fi „castrat”
ANI. Ca să o castreze, respectiva instituţie ar fi
trebuit să fie dotată cu organul asupra căruia se intervine cu bisturiul legii. Or, de la bun început,
ANI a fost concepută fără „prezervativ” de către
„mama purtătoare”, tot Macovei pe numele său,
rezultând un făt fără sex. Grăbită să recolteze admiraţia unui Frattini şi a altor vedete europene,
fosta ministreasă a dat bice colaboratorilor săi să
scrie pe genunchi un CV care să-i umple de
respect pe cei de la Bruxelles. A ieşit ceva fără cap
şi fără coadă, fără reguli clare şi cu extrem de numeroase portiţe care a făcut ca până acum, rezultatele să fie apropiate de zero. Cu excepţia unor
anunţuri pompoase, că cutare sau cutare politician
a fost luat la puricat, rezultatele n-au depăşit stadiul plevuştii prinse din întâmplare într-un năvod
plin de găuri.
Curtea Constituţională n-a făcut altceva
decât să constate lipsa de seriozitate a documentului în baza căruia s-a creat această instituţie şi la
fel ca şi în cazul CNSAS, a somat intrarea în
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legalitate. În condiţiile în care toată munca de până
acum – câtă a fost – se dovedeşte în zadar.
Aşa că nu-i plângeţi pe Macovei şi ai lui şi
nu înjuraţi Curtea. Înjuraţi-o mai degrabă pe
doamna europarlamentar Monica Macovei care a
făcut o treabă de mântuială.

GURA LUMII
Guvernul are o problemă: va trebui
să-i facă un program special ministrului de
Interne, Igaş care, adventist fiind, nu va putea
să lucreze sâmbăta, indiferent cât de importante ar fi problemele. Religia nu-l lasă!

Alertă maximă printre fani: Trăistariu
riscă să-şi piardă vocea! Care voce? - întreabă unii, în timp ce alţii nu cred că ar fi o
pierdere prea mare. Ce cântăreţi mai au voce
în ziua de azi?

Cine sapă groapa altuia ... Ponta a avut
parte el însuşi de o suspendare, la Ciocaboca: s-a răsturnat ... carul cu care concura
la raliu, în calitate de navigator. La volan nu
se afla Antonescu...

Prevăzător, proaspătul însurăţel Pandele a făcut la Voluntari o gradiniţă de un milion de euro. Nu se ştie niciodată ce surprize
se pot ivi într-o familie de primar. Din păcate,
catedrala (de foarte multe milioane) din localitate n-a fost operativă la intempestivul eve128
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niment al punerii pirostriilor.

Elena Udrea îşi compune scrierile pentru blog în maşină, în drum spre unde are
treabă.Nu ne-a spus dacă scrie şi în elicopter.

Are dreptate Băsescu să se teamă de
poliţişti: în Ecuador aceştia au fost cât pe ce
să-l dea jos pe preşedinte (al lor), tot pe motiv
de tăiere de lefuri.

Becali a inventat ANTRENORUL DE
UNICĂ FOLOSINŢĂ. După Iordănescu Jr
urmează “Fiara” Lăcătuş, seria a III-a. Luni,
după ce Steaua pierde iar, altul la rând.

Ne cerem scuze pentru confuzia pe
care am făcut-o în privinţa autorului iniţiativei
parlamentare care solicită instituirea unei zile
libere dedicată rugăciunilor, indiferent de
identitatea Celui de Sus. Nu, nu este Nelu
Botiş, ministrul Muncii, ci Traienel Igaş, ministrul de Interne, adventistul din Arad. Ştiţi însă,
miniştrii ăştia noi seamănă între ei precum
chinezii ...

Scroll pe realitatea TV: Vântu(l) în Deltă
e foarte puternic!

Rovana Plumb a brevetat termenul
“Regimul BUBA”. Adică Boc - Udrea Băsescu - Anastase!
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Concurs de ziceri “calomnioase” la
adresa Puterii, la congresul femeilor din PSD.
Dragnea: “Guvernul Boc seamănă cu pamperş-ii. Trebuie schimbaţi des, din acelaşi
motiv”.

După ce a înregistrat falimente de senzaţie cu magazinul de ţoale de fiţe şi cu discoteca din Bucureşti, omul de afaceri Mutu nu
se lasă: a deschis şi un restaurant la Florenţa.
La inaugurare, restaurantul “Nove” a fost plin
cu invitaţi care n-au plătit un sfanţ ...

Neîndurându-se să piardă parfumul
scump cu care nu l-au lăsat bodyguarzii să
intre pe stadion la meciul de fotbal FranţaRomânia, Borcea a preferat să-şi toarne pe
el conţinutul întregului flacon, spre disperarea
celor care au stat în jurul lui în tribună.

Ce înseamnă foamea de subiecte şi ce
monstruozităţi publicistice dă la iveală: în
pană de scandaluri, o publicaţie face epocala
descoperire că Valentin Ceauşescu are o fiică
de 14 ani! Secretul nu-l ştiau decât prietenii
şi cunoştinţele, colegii de grădiniţă şi de
şcoală ai Alexandrei şi părinţii lor, profesorii
acesteia şi familiile lor şi, în general oricine
s-a nimerit prin jur. Numai cei de la gazetă
habar n-aveau, deşi Valentin Ceauşescu n-a
făcut niciodată un secret din asta.

“Integrarea ţiganilor nu e o condiţie
pentru Schengen” - zice tanti Angela de la
Berlin. Şi-a dat şi ea seama că ar fi o aberaţie
să pui o asemenea condiţie.
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Concursul “Avansez pentru tine”
S-a încheiat înainte de Paşti faza pe Ministerul Economiei a concursului “Avansez pentru
tine”. Câştigători au fost declaraţi de către un juriu
imparţial, doi tineri candidaţi dotaţi cu calităţi deosebite. Ei se numesc Bogdan Ionescu şi Oana
Bălan. Iată ce au declarat aceştia reporterilor după
anunţarea rezultatelor.
Bogdan Ionescu ( Syda pentru prieteni ):
“Sunt mândru de performanţa pe care am obţinut-o. Am muncit din greu, până noaptea târziu,
pentru a-mi însuşi noţiunile necesare desfăşurării
activităţii de consilier economic al ambasadei
noastre din Paris. Ştiu că mă aşteaptă o etapă grea,
departe de casă şi de părinţi, dar îmi propun să-i
aduc în ţară pe cei mai mari investitori francezi.
Dedic acest succes logodnicei mele Elena şi mă
bucur că în felul acesta o întâmplare fericită mă
va aduce mai aproape de ea, şi voi putea să-i fiu
un sprijin de nădejde în misiunea deosebită pe care
o desfăşoară, ba la Bruxelles, ba la Strasbourg, ca
parlamentar european independent. Sperăm ca împreună să făurim un viitor mai bun pentru ţara
noastră. Mulţumesc, totodată, ministrului
Videanu, pentru încrederea pe care o acordă
tinerei generaţii, pregătind în felul acesta schimbul
de mâine al celor care-şi vor asuma dificila sarcină
de ridicare a ţării pe noi culmi de civilizaţie şi progres. N-am să-l uit, desigur, pe tata, domnul Bebe
Ionescu, cel care s-a dovedit a fi un părinte exigent, refuzând să apeleze la ajutorul celor pe care
i-a făcut oameni pe când era director la FPS”.
La rândul său, tânăra Oana Bălan a dorit să
adreseze câteva cuvinte călduroase de mulţumire
mamei sale: “Îi mulţumesc mamei că a avut încredere în mine şi că a avut tăria să mă lase să candidez pentru un post de consilier economic tocmai
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în Uruguay, departe de casă şi de cei dragi. Sunt
însă convinsă că am calităţile necesare pentru a relansa relaţiile economice, bilaterale, până la un
nivel nemaiatins în ultimii ani şi să răspund în
acest fel speranţelor pe care şi le-au pus în mine
cei care mi-au acordat această responsabilitate.
Vreau să precizez că funcţia pe care o ocupă Maria
Pârcălăbescu, mămica mea, în Ministerul
Economiei – secretar de stat la IMM-uri şi Mediul
de Afaceri – nu a avut nici o legătură cu câştigarea
acestui concurs. De altfel, mama nici n-a ştiut
când m-am angajat în minister şi nici când m-am
înscris la concurs – ea preferând să rămân acasă
şi să-mi găsesc ceva de lucru de la Forţele de
Muncă, ca orice alt tânăr din această ţară”.
Concursul “Avansez pentru tine” se desfăşoară la
nivel naţional şi el îi antrenează pe cei mai talentaţi reprezentanţi ai tinerei generaţii, angajaţi pentru merite deosebite în instituţiile publice centrale,
care împărtăşesc principiile şi programul Guvernului Boc.

GURA LUMII
Insomnia bântuie printre reprezentanţii
Puterii. După ce Elena Udrea a mărturisit că
nu doarme noaptea din cauza creditelor la
banci, iată că şi Adriean Videanu e copleşit
de grija ratelor. Are credite de 22 milioane de
euro (faţă de doar vreo 3, ale Elenei Udrea)
şi familie grea; nevasta nu lucrează şi copilul
trebuie ţinut la şcoală. Colac peste pupază, a
pierdut şi leafa de la Ministerul Economiei...

Boală grea la miniştrii cabinetului Boc:
îi ia gura pe dinainte! Tabără se dă deştept şi
anunţă că scumpirile la alimente vor fi de 5%,
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şi nu de 10%, cum cred unii. Cu alte cuvinte,
scumpiţi băieţi, nu mai staţi pe gânduri! Când
a luat papara, a revenit şi a insistat că el n-a
zis, dar că a fost greşit înţeles ...

Noul ministru Ialomiţianu are parte de
senzaţii tari: a fost ţinut ostatic aproape o zi
întreagă în biroul sau de către salariaţii nemulţumiţi că li s-au luat stimulentele. Noroc
cu jandarmii (plătiţi mai puţin cu 25%) care
l-au salvat, scoţându-l din încurcătură.

Visul lui Boc de a avea emisiuni prietenoase la postul public s-a năruit odată cu
“răutăcismele” lui Mihai Radulescu (TVR), ca
la Realitatea sau Antena 3, după impresia
premierului. Nădejdea tot în B1 rămâne ...

Dl Ialomiţianu se află într-o situaţie imposibilă: este, ca persoană fizică, în proces
cu ministerul pe care îl conduce ca ministru.
Culmea: pentru stimulente!

De la Tabără la tarabă. După ce a
scumpit de două ori într-o săptămână produsele alimentare (în declaraţii iresponsabile)
ministrul Agriculturii s-a căit şi azi le-a ieftinit.

Paradoxul românesc: în timp ce la
vreme de criză bogaţii altora se îmbogăţesc,
ai noştri sărăcesc! Becali, de un parexamplu,
este de cinci ori mai sărac ca acum doi ani,
deşi terenurile lui din Pipera sunt aceleaşi.
Dar nu le mai vrea nimeni ...
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Culmea coincidenţei: nu doar ministrul
Ialomiţianu dăduse ministerul în judecată
pentru “stimulente”, ci şi Blejnar, şeful ANAF.
Acum amândoi au devenit duşmani de
moarte ai acestui sistem ticălos(it).

Am fi curioşi să aflăm din ce capitol bugetar s-au achitat cheltuielile reuniunii “Trilateralei” ce a adus la Bucureşti câteva sute de
VIP-uri şi a cărei gazdă a fost guvernatorul
Isărescu. Nu cumva din cei 25% din fondul de
salarii al BNR, salvaţi de la tăiere de plângerea făcută la Banca Europeană?

Anchetându-l pe ministrul Oprea, la
noul mogul unde-şi face “sută la sută”, Turcescu l-a întrebat şi cum a fost cu transportarea partidului la Baia Mare cu avionul de
serviciu al armatei. Oprea a dat o jumătate de
răspuns - cea referitoare la vizita militară, iar
Turcescu s-a mulţumit cu ea, ca un ostaş
disciplinat ce e.

Eroare! - a strigat, sugrumat de emoţie,
competentul ministru Ialomiţianu, când şi-a
dat seama ce boacănă au făcut colegii pedelişti, neştiind ce votează - adica neimpozitarea pensiilor mai mici de 2000 lei. Păi tocmai
ăstea sunt baza impozitării la anul! Avem vreo
5 milioane de pensii mai mici de atât ...

Gafă de un miliard! Atât costă votul eronat al pedeliştilor, care i-a lăsat cu gura căscată pe cei din delegaţia FMI, veniţi la
Bucureşti să evalueze stadiul acordului. Şi să
se crucească.
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Arca lui Oprea
Muncitorii din noul partid creat de generalul Gabriel Oprea ºi condus — onorific ºi executiv
— de doi foºti miniºtri din cabinetul de coaliþie
PDL-PSD, au ales ziua de 1 Mai pentru a marca
intrarea în legalitate. De acum înainte, oficial,
„transfugii” din PSD au un drapel sub care
mãrºãluiesc spre viitorul luminos al politicii de
stânga cu simpatii de dreapta.
Ce reprezintã, pânã la urmã, acest nou partid? Uniunea Naþionalã pentru Progresul României este o denumire ce pare desprinsã direct din
opera lui Caragiale. N-ar mai rãmâne decât ca dl
Oprea sã-ºi aleagã ca devizã: „Voi progresul cu
orice preþ” ºi avem deja imaginea lui Caþavencu,
în uniformã de general, perorând în faþa moftangiilor cã unicul sãu scop în viaþã este ca tot românul sã prospere, iar România sã aibã, în sfârºit,
faliþii ei …
Ceea ce pãrea la început o glumã, sau o
diversiune care sã mascheze transferul de parlamentari în barca Puterii, iatã cã devine ceva ce
vrea sã parã serios. Un partid. ªi nu unul liberschimbist, ci ultraprogresist. Un partid de stânga
— pentru cã acolo, pe partea aceea, traficul e mai
lejer ºi se pot aduna din staþiile de pe parcurs,
nemulþumiþii stãrii de Opoziþie.
Cu tot comicul sãu de situaþie ºi de personaje, aceastã nouã stea de pe firmamentul politicii
de partide ridicã o problemã serioasã: aceea a faptului cã, de prin ’96 încoace lipseºte din scenã o
alternativã valabilã de stânga. PSD-ul a ocupat cu
autoritate aceastã zonã, curãþând-o de orice excrescenþe, în timp ce pe dreapta peisajul a înflorit,
mai ales de la ieºirea — formalã — a PD-ului din Internaþionala Socialistã. Avatarurile din opoziþie ale
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PSD ºi inconsecvenþa ºi incoerenþa etapei
„Geoanã” au dus la ruperea rândurilor ºi la
creºterea gradului de disidenþã. Ieºirea de la guvernare, de anul trecut, n-a fãcut altceva decât sã
dea curs acestor propensiuni ºi cum nu existã o soluþie mai credibilã pentru transferul de la stânga
direct la dreapta, a apãrut aceastã formulã a
„independenþei”. Iar, pe mãsurã ce aici s-au acumulat, alãturi de personajele „de prisos” ale parlamentarismului ºi câteva nume de rezonanþã , s-a
impus aceastã formulã care scuteºte PDL-ul de
convulsiile pe care le-ar fi creat un import direct
de personaje care ar fi pretins funcþii.
Aºa, „independenþii” îºi pot da singuri câte funcþii doresc, în propria structurã,
venind doar cu ceea ce este esenþial pentru guvernarea care le-a stimulat apariþia ºi existenþa:
consolidarea majoritãþii de vot!
În Arca lui Oprea au urcat, deocamdatã,
parlamentarii. Partidul acesta n-are, încã, un activ,
o bazã electoralã. Sperã sã ºi-o constituie, de-andoaselea, de acum înainte. Personal, nu cred în
viabilitatea acestor construcþii politice, pe o piaþã
„imobiliarã” în prãbuºire liberã. Dar, cine ºtie: în
România, comedia a bãtut mai mereu drama. Asta
fiind, de fapt, chiar drama politicii româneºti.

GURA LUMII
Singurele lucruri bune pe care le-ar fi
făcut guvernarea pedelistă împreună cu majoritatea parlamentară - TVA de 5% pentru
alimente de bază şi neimpozitarea pensiilor
mici - se dovedesc a fi simple neglijenţe!
Parlamentarii “arcului” habar n-au avut că
votează exact pe dos!
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Pentru că Emil Boc să-şi dea cu părerea la ONU despre sărăcie (în calitate de
specialist) s-a cheltuit aproape jumătate de
milion de euro cu transportul delegaţiei de 40
de persoane care l-au însoţit, cu un avion
închiriat, cu camerele de hotel de 500 de
dolari pe noapte şi cu diurnele droaiei de
consilieri de la Cluj luaţi să vadă şi ei America.

Mare noroc pe puterea portocalie că nu
s-a votat azi moţiunea. În buimăceala de care
au dat dovadă cu TVA-ul şi cu pensiile, erau în
stare să-şi voteze şi ieşirea de la guvernare.

Ministrul de Interne (Igaş, parcă?) face
pe spiritualul. Întrebat de o ziaristă de ce nu
a participat la o acţiune purtătorul de cuvânt
al Poliţiei, ministrul a concluzionat:
“Doamnele sunt interesate de Ciocan!”

“O sa încerc să fiu inspirat” - declară cu
modestie Hagi, cu prilejul numirii sale la
cârma Galatei.

Mutu a făcut-o iarăşi lată: s-a bătut cu
un ospatar într-un bar. Noaptea pe la 3.
Ospătarul e-n spital, iar Mutu în găleată.

Moderatoarea Alessandra Stoicescu,
de la Antena 3, ne face tot mai mult să o regretăm pe crainica de ştiri cu acelaşi nume.
Prompterul era - efectiv - mult mai prietenos
cu ea.
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Ultima revelaţie a lui Cozmin Guşă:
Băsescu i-a pus pe cei de la SRI să-i intercepteze convorbirile lui Vântu ca să afle ce
punea la cale “strategul” lui Geoană din campania electorală. Adica Guşă, care din când
în când se mai conversa cu mogulu’.

Mutu se dă victimă a caftului provocat
de el în barul din Florenţa. Cică ospătarul, rasist, i-ar fi zis de la obraz că va avea destinul
Maricicăi. Doar că rasistul era el însuşi kossovar - rasă nu prea agreată prin Italia ...

Când l-am auzit pe Flutur vorbind cu
voce gravă despre pericolul “agenturilor” pesediste ce vor veni miercuri să răstoarne
Guvernul, mi-am amintit de orele astrale ale
ministrului cu acelaşi nume care informa naţia
de cinci ori pe zi despre câte găini au mai fost
ucise de zelul anti-aviar al autorităţilor. La
chestiile astea, să recunoaştem, Fluturele e
foarte competent.

Se pare că traducătorii de la SRI au
făcut o confuzie, la transcrierea convorbirilor
interceptate dintre magnaţii ruşi de la ALRO.
Ei au marcat cu “Trump” în loc de “Tramp”
identitatea telefonică a dlui Cocoş, pseudonimul trăgându-se nu de la numele miliardarului
american, ci de la operaţiunea clasică de trafic cunoscută sub numele de “trampă”.

Mulţi dintre colegii doamnei Anastase
au încercat un fior în timpul mitingului de protest gândindu-se ce s-ar fi întâmplat dacă se
punea în practică propunerea din primăvară
a preşedintei Camerei de a se demola gardul
Palatului Parlamentului.
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Victoria lui Boc
asupra poporului român
Rezistând eroic la hãrmãlaia vuvuzelelor de
la balconul suporterilor echipei „Opoziþia”, formaþiunea „Puterea” a ieºit, pânã la urmã, învingãtoare în confruntarea de marþi. A fost un meci
decisiv pentru rãmânerea în prima divizie polticã:
dacã ar fi pierdut, chiar ºi la un scor minim, antrenorul Bãsescu ar fi trebuit sã-ºi caute o nouã
echipã de prin liga „independenþilor”, iar vedetele
aduse pe bani grei la actuala echipã (Udrea — 15
milioane, Videanu — 50 milioane, Berceanu — 25
milioane, Funeriu — 1 milion, Vlãdescu — minus
10 milioane etc. — toþi banii în conturi elveþiene)
ar fi trebuit sã fie declarate libere de contract. O
adevãratã dramã pentru masa de fani portocalii,
care au aºteptat cu sufletul la gurã deznodãmântul
de pe terenul Palatului Parlamentului.
Cele douã echipe s-au pregãtit cu atenþie
pentru aceastã confruntare: echipa Opoziþiei a
jucat cu doi interi rãtãcitori (Antonescu ºi Ponta)
cu Viorel Hrebengiuc ultim apãrãtor în careul propriu ºi cu Tãriceanu, mijlocaº cu sarcini ofensive.
„Puterea” s-a bazat pe driblingurile ameþitoare ale
acestui Messi din Carpaþi, care este Boc, driblinguri care cel mai adesea i-au pus în dificultate pe
propriii sãi coechipieri. Boc s-a bazat în ratãrile
sale pe „deschiderile” lungi ale lui Videanu, pe
jocul la ofside al lui Blaga ºi, mai ales, pe „bicicletele” executate cu mãiestrie de Elena Udrea.
Ghinionul spectatorilor a fost doar cã, nereuºind
sã marcheze, aceasta nu ºi-a putut face numãrul
obiºnuit — un tur de stadion fãrã tricou …
Marea majoritate a timpului jocul s-a
consumat în pase la adversar, faulturi grosolane ºi
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proteste faþã de deciziile arbitrilor (în premierã, au
fost doi: un arbitru ºi o arbitrã!). Pe fondul egalitãþii s-a trecut la executarea loviturilor de pedeapsã, cu câte douã mingi, una albã ºi una
neagrã, care trebuiau ºutate în cele douã porþi, ºi
acestea una albã ºi alta neagrã. Unii jucãtori au
tras însã cu … gumã de mestecat ºi cu piramidoane!
La final, pe tabela de marcaj s-a afiºat un
scor insuficient pentru ca Opoziþia sã trimitã
Puterea acolo de unde venea ea. Învingãtori, portocaliii se pregãtesc acum pentru campionatul
urmãtor în care spectatorii vor plãti cu 25% mai
mult (pentru pensionari decât 15%) ca sã asiste la
schemele de joc ºi la fentele Elenei Udrea (supranumitã „Minunea Blondã de la Pleºcoi”) la aranjamentele tactice ale lui Adriean Videanu
(ascunderea mingii în conturi elveþiene) ºi la
driblingul prelungit al lui Berceanu pe autostrada
Bugetului.

GURA LUMII
A intrat în vigoare Dicţionarul PDL.
Unul dintre primii care îi aplică regulile este
Vasile Blaga care, în discursul său de la dezbaterea moţiunii, a folosit invenţia lingvistică
a Elenei Băsescu: succesuri!

“Căţeii dintâi turbează!” - zic gurile rele
despre primele rezultate ale lui Gică Hagi la
Galatasaray, dispuse să parieze că nu-l va
prinde returul prin Istambul. “Mare jucator nu
înseamnă şi mare antrenor” - iar CV-ul lui
Gică cam pe-acolo bate...
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La balul de caritate organizat de Pro
TV, cu Nicholas Cage pe post de delicatesă,
s-au promis 500.000 de euro pentru grădiniţele lipsă. Din experienţă, de la promisiuni
la fapte e cale lungă, mai ales când e vorba
de scos euro din buzunarele celor care-i au
... Mai ales după ce trece mediatizarea.

Cel mai important câştig de pe urma
acordului cu FMI îl constituie faptul că dl
Franks a învăţat româneşte. Discursul său de
luni a fost extrem de fluent şi de corect.
Măcar pentru atât şi a meritat!

Demn component al echipei de consilieri ori canibali, ori semidocţi de la Cotroceni,
titularul pe probleme de Securitate Naţională,
Iulian Fota, a dat o probă demnă de antologia
penibilului, la o conferinţă pe teme de securitate regionala unde n-a fost în stare să
îngaime o propoziţie în limba engleză. Limba
în care el şi-a luat un braţ de masterate, dar
în care şeful său pare să se descurce mai
bine când dă bineţe sau îşi ia rămas bun de
la colegii sai, preşedinţii ...

După lunga tăcere care s-a aşternut
asupra cazului, sunt tot mai numeroase “sursele” care vorbesc despre faptul că reţinerea,
de către poliţişti, pentru o noapte, a unui important om de afaceri, cunoscut ca sponsor
al tuturor partidelor aflate la putere, nu s-ar fi
datorat unei simple stări de oboseală bahică
a principalului decident, ci faptului că magnatul cu pricina “uitase” să achite o tranşă de
contribuţii electorale. Aceleaşi surse pretind
că întârzierea l-a costat de zece ori mai mult.
Plus preţul noapţii petrecute la bulău ...
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Tristeţe mare la UDMR: pârdalnica de
Curte Constituţională le-a făcut-o! Două zile
doar au apucat să se bucure de roadele susţinerii Guvernului la moţiune, că asumarea pe
legea Educaţiei a făcut “boc”! Unii mai trecuţi
prin ciur şi prin dârmon cred chiar că TraianBaci le-a copt-o, de fapt, într-o manieră şmecherească: a zis că ei şi a făcut ca el!
Altminteri cum se explică faptul că tocmai
omul lui de la Curte a “trântit” decizia?

Medicul Şerban Brădişteanu spune că
Adrian Păunescu ar avea nevoie de o inimă
nouă. Dincolo de semnificaţia dramatică
a momentului, mă întreb, însă, dacă Adrian
Păunescu ar mai fi tot el, cu altă inimă, a
altcuiva ...

Stupida prevedere ca toţi conducătorii
auto să-şi doteze, obligatoriu, maşinile cu
cauciucuri de iarnă(cineva, dintre promotori,
are interese în importul de anvelope) n-ar
putea fi egalată decât printr-o altă reglementare, la primăvară, de obligativitate a dotării
maşinilor cu anvelope de vară! Asta într-o
primă etapă. Ulterior se poate introduce şi
obligativitatea anvelopelor de primăvară /
toamnă.

Celebrul disident Dinu Săraru nu scapă
nici un prilej de a se agăţa, ca iedera, de personalităţile altora. S-a trezit, la moartea lui
Păunescu, să dezvăluie că acesta l-ar fi
“terorizat” să scrie “Nişte Ţărani”, roman pe
care l-a publicat, în foileton, în “Flacăra” până
când credeţi? Până când l-a “oprit” Securitatea! Aia cu care el se avea ca Nişte Fraţi!
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Cacealmale portocalii
Coborând din Olimpul cotrocean până în
Snagovul pământean, Zeus şi-a făcut numărul.
După ce i-a muştruluit bine pe variate teme pe
miniştrii, le-a dat un ultimatum: în două săptămâni
să dovedească faptul că vor să-şi reformeze
ministerele!
Dintre cele trei variante ce fuseseră vehiculate atunci, aş fi putut paria că aceasta va fi cea
câştigătoare: răgazul reformator! Nici remaniere
imediată, nici schimbare de premier. În fond, greul
fusese depăşit, odată cu respingerea moţiunii.
Având cale liberă să jecmănească pensionarii şi
salariaţii, guvernul nu va mai avea de ce să se îngrijoreze. Desigur, pentru impresie artistică, făcea
bine o mică reprezentaţie gen Lăpuşneanu: să cadă
un cap de Moţoc. Operaţiunea prezenta însă riscul
de a antrena mai multe căderi decât era nevoie în
acest moment.
Aşa încât, rămâne cum am stabilit: remanierea la toamnă! Până atunci miniştrii în funcţie
vor avea răgazul să pună la punct planul de recuperare a datoriilor electorale – care este principala
frână în calea oricărei operaţiuni care are în obiectiv Executivul actual.
Puntea moţiunii şi aranjamentele pentru
noii titulari ai Curţii Constituţionale au fost trecute
dar – spun cunoscătorii culiselor – în mod fraudulos. Preşedinţia Curţii Constituţionale ar fi urmat
să revină UDMR-ului, conform unei înţelegeri
prealabile, numai că târgul s-a spart pe neaşteptate
în urma unui telefon de la Cotroceni. Deasemenea,
alt târg aranjat de PDL cu PSD-ul pentru împărţirea celor două funcţii de judecători a picat şi el,
tot în urma unui telefon de la Cotroceni, care i-a
obligat pe pedelişti să rămână şi să voteze pe loc
şi nu a doua zi cum fusese înţelegerea. Aşa încât
“victoriile” obţinute de PDL în această fază s-ar
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putea să-i coste scump pe portocalii, în urma
concluziei că aceştia nu sunt în stare să mai respecte nici o înţelegere şi că în faţa deciziilor luate
la vârf ei nu mai au nici un cuvânt de spus.

GURA LUMII

Preşedintele a dat-o-n bară cu moratoriul lui de marţi. Şi, culmea, nici unul dintre
intelectualii de la Cotroceni - nici măcar canibalul Avramescu - n-a catadixit să-l scutească
de ridicolul folosirii unui termen neadecvat:
Moratoriu (iertare de datorii) pentru Armistiţiu
(încetare temporară a luptelor, fie ele şi politice). Culmea este şi că nimeni dintre cei care
au comentat mesajul nu a sesizat eroarea.

“Mă doare sufletul să văd cât de jos a
ajuns presa din România” - se lamentează,
când tocmai i s-a tras scaunul de sub fund,
unul dintre cei care au contribuit hotărâtor la
această evoluţie prin tehnicile de deprofesionalizare pe care le-a practicat cu consecvenţă şi pe bani buni. Adevărul este că
libertatea are şi ea un preţ ...

Dat afară de ziua lui: fostul ziarist - la
Libertatea şi Adevărul - Adrian Halpert a fost
pus pe liber în preziua aniversării a 50 de ani
de activitate revoluţionară în presă şi (mai
ales) pe lângă aceasta. Cele mai “călduroase” urări îi vin de la Grupul Ringier, pe
care l-a lăsat fără o întreagă redacţie acum
trei ani, când s-a orientat spre caşcavalul lui
Patriciu.
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În presă, sezon de transferuri mai ceva
ca-n fotbal: Adrian Halpert s-a retras din campionat cu tot cu nevasta, lasand liber postul
de capitan al Adevarului, unde selecţionerul
Peter Imre procedează la o amplă restructurare a echipei. După aproape 18 ani de joc la
echipa Intact, sub indicaţiile tactice ale lui
Voiculescu, Sorin Oancea se transferă în liga
secundă, la B1TV al “mogulului bun” Boby
Păunescu, sperând să salte audienţa peste
tradiţionalul “sub 1%”. Sătul să mai faca talk
show-uri cu Băsescu şi Boc, Radu Moraru se
îndreaptă şi el, după zece ani de “independenţă editorială”, spre zările mai promiţătoare
ale viitorului post al lui Teszari (RCS/RDS).
Nici una dintre aceste mişcări nu promite însă
o presă mai bună pentru cititor şi spectator.
Exact ca-n fotbal.

Om cu frica lui Dumnezeu, Florin
Pandele -Vrânceanu, primarul din Voluntari,
s-a grăbit cu însuratoarea ca să nu trăiască
prea mult “în păcat” cu văduva lui Firea, după
ce...ştiţi dumneavoastră ce...

Dacă Parlamentul prigoneşte posturile
TVR 3 şi TVR Info, prin aprobare tacită, TVR
2 este prigonit de o reţea de curve de lux, dintre care unele au prestat - cred procurorii - şi
pentru directorul Răzvan Nicolescu. Ştirea a
fost dată chiar de TVR 1!

Emoţionant exemplu de solidaritate:
celebra Silicon-Girl, Bianca Drăguşanu, a
decis să ajute copiii handicapaţi! Cine ar
putea să-i înţeleagă mai bine ca ea?
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Gurile rele susţin că de când a slăbit,
pentru a fi mai pe placul “partenerei” sale,
Carmen Tănase, doctoriţa Pop ar fi mai potrivită ca şefă la “Obregia” decât la Oftalmologie, unde scandalurile provocate de domnia
sa se ţin lanţ.

VOX, postul TV la care este coproprietar demisionarul Radu Moraru, a început, în
sfârşit să emită: imagini din Piaţa Universitătii,
luate de pe Inter-ul fratelui Păunescu.

Ipoteză năucitoare: nu doar Fătuloiu
l-ar fi denunţat pe Chelu, ci şi Chelu l-ar fi denunţat pe Fătuloiu! Milionul n-a apucat nici să
fie dat nici să fie luat. De-aia nu s-a realizat
nici clasicul flagrant.

“Băiatul ăsta”, adică ministrul de
Interne, a învăţat legea - zice preşedintele,
convins că de la Rus încoace, toţi miniştrii
s-au tras de şireturi cu şefii de post.

La guverne suntem mai tari ca francezii: în timp ce ei au abia al doilea guvern
Fillon, noi avem al patrulea guvern Boc. 4-2
pentru noi!

Coana Joiţica Udrea a răpus cu farmecul ei întreaga organizaţie municipală (mai
putin 20 de sceptici) a PDL. Cel mai greu i-a
fost ministrului de Externe, Baconschi, care a
declarat: “Fac eforturi monumentale să nu
cad sub farmecul tău!”. Direct în jacuzzi!
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Brandul de ministru
Dupã toate bazaconiile care au fost puse în
miºcare pânã acum pe bani gre, a venit rândul unei
noi relansãri a “brandului de þarã”. Autor bineînþeles ministrul ºi al Turismului, dna Elena
Udrea.
Ziele trecute, pe când sinistraþii îºi plângeau
neamurile ºi casele luate de ape, doamna Udrea
introducea o notã de diversivitate în demersurile
guvernamentale, adãstând pe la Satu Mare, împodobitã în straie oºeneºti ºi lansând un nou brand
de þarã pentru România. Din raþiuni care-mi scapã,
acesta se înnoieºte în fiecare an ºi nu vreau sã mã
gândesc cã motivul ar consta în plata drepturilor
celor care-ºi muncesc creierul sã-l imagineze.
Pânã la urmã, cred cã adevãratul brand de þarã care
se impune practic în acest fel, ar putea fi: Þara
schimbãrii! O þarã în care totul se schimbã, de la
o zi la alta: compoziþia Parlamentului prin dezertãri dintr-un partid ºi înscrieri în altul; conducerea
deconcentratelor (unde ºi acum funcþioneazã
concomitent câte trei directori), peisajul - pe unde
trec apele nãrãvaºe scurse de pe versanþi despãduriþi prin retrocedãri sau furturi sadea; compoziþia
scocialã - prin plecarea omului care nu mai gãseºte
de lucru, la muncã în strãinãtate, ºi întoarceare
romilor ºi infractorilor de pe unde s-au oploºit în
ultimii ani. Sau, pur ºi simplu, a legislaþiei care dã
agenþilor economici prilejul sã afle ce le-a mai trecut, peste noapte, prin cap, celor de la fisc.
Este o mai veche obsesie a guvernanþilor
noºtri cã România ar fi un soi de paradis neînscris
pe hãrþi ºi cã trebuie sã-i momeascã pe amatorii
de pitoresc ºi de distracþii prin fel de fel de acþiuni
festive, menite sã le deschidã ochii. Dar, de fapt,
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turiºtii strãini nu vin în România pentru cã n-au de
ce: peisaje frumoase gãsesc oriunde, condiþii mai
bune de cazare ºi de transport - mai peste tot, opþiuni de petrecere a timpului liber - ioc! Peste
toate troneazã preþuri care n-au nicio legãturã cu
realitatea economicã ºi o buimãcealã totalã ce face
din incoerenþã principala direcþie de acþiune. Este
al treilea an în care doamna Udrea danseazã
“Periniþa” pe la târguri, cãlãreºte calul sau bicicleta, îºi bagã picioarele în apa mãrii sau cântã laolaltã cu cine se nimereºte pe la evenimente ºi toate
aste nu duc la nimic. Ba, culmea, ahtiaþi dupã
turiºti strãini ne trezim cã-i pierdem ºi pe ai noºtri,
care n-au nevoie de strategii sau branduri atractive
pentru a se convinge cã bulgarii ºtiu sã facã turism
mai bine decât noi.
Cred, pânã la urmã, cã principala piedicã în
calea propãºirii turismului românesc o reprezintã
chiar acest fantomatic brand de þarã (România a
devenit atât de complexã cã nu mai poate fi definitã) ºi - cu scuzele de rigoare, - chiar doamna
Udrea, cu strãdania sa sterilã ºi ieftin populistã.
P.S.
Poate cã ar fi mai de succes promovarea
unor programe de timpul: “Pe urmele inundaþilor:
dezastru ºi teroare!”; “Munþii golaºi ai României
ºi hoþii de lemne”; “Raliul gropilor din drumurile
naþionale”; “Cu vagonul de dormit de la Bucureºti
la Braºov” sau “Misterele Bucureºtiului: centrul
istoric ºi pericolele din subsoluri”...
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Conspiraţia internaţională
a mogulilor

Vântu e prin Creta, Patriciu se pregăteşte,
probabil, să vâneze elefanţi prin Kenya, iar
Voiculescu îşi petrece timpul liber la Corbeanca.
E clar că mogulii „interni” au lăsat-o mai moale,
de când i-a deconspirat CSAT-ul.
Asta nu înseamnă însă că au renunţat la manevrele
lor destabilizatoare. Ba, ceea ce este mai grav, au
predat ştafeta „agenţiilor” străine, presei manipulate de mogulii internaţionali. Se ştie că la nivel
global există acorduri şi înţelegeri de împărţire a
pieţelor. De pildă, un Rupert Murdoch îi spune lui
Patriciu: Dinule, eu nu mă bag pe piaţa ta, cu „Independent”-ul, nici la Vaslui, nici la Galaţi, dar
nici tu nu te bagi cu „Adevărul de seară” la Londra
şi la Manchester. Dar când avem interese comune,
trebuie să cooperăm!
Or, iată că s-a ivit momentul: mogulii au
pus un premiu pe capul preşedintelui român, conducătorul CSAT! Vor să-l dea jos şi în locul său să
aducă un politician obedient, care să le facă
jocurile şi să le dea pe gratis Poşta Română şi
Centrala Sării. Şi atunci au acţionat.
Altfel nu se exprimă apariţia concertată în
publicaţii şi pe canale importante din Franţa, Germania şi Anglia (apropo: mai funcţionează oare
axa Washington-Londra-Bucureşti?) a unor articole cu caracter denigrator la adresa şefului statului şi a unora dintre cei mai destoinici miniştri ai
săi, cu caracter vădit duşmănos şi destabilizator.
Cum altfel decât un atac la adresa ministrului Dezvoltării ar putea fi interpretat modul în care un gest
de profundă caritate, ca cel al Elenei Udrea – de a
împărţi încălţăminte (cu toc) sinistraţilor este per170
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siflat de o publicaţie franceză? Sau publicaţia germană care, referindu-se la discuţiile purtate de
preşedinte, în cadrul vizitelor de lucru, cu oamenii
muncii rămaşi fără obiectul acesteia, îl compară
cu acţiunea unui taur furios într-un magazin de
porţelanuri? Ori faptul că eforturile aproape disperate ale eroicului premier Boc, de a salva ţara
de la colaps prin cele mai bune măsuri posibile,
este catalogată de aceeaşi parte a presei drept
„incompetenţă, dacă nu chiar reavoinţă”?
Dacă astfel de lucruri ar fi apărut în presa
română, ele ar fi fost susceptibile de a fi catalogate
ca atacuri la adresa siguranţei naţionale. Iar Parchetul şi-ar fi făcut, desigur, datoria. Aşa însă, oamenii de bine, care nu se lasă influenţaţi de
campaniile duşmănoase ale celor câteva posturi de
televiziune ai căror jurnalişti s-au pus în solda
unor interese antinaţionale, pot să solicite Guvernului activarea prevederilor Articolului 53 din
Constituţie, pentru a salva ţara. Cât mai poate fi
salvată!

GURA LUMII
Radu Moraru pleacă de la 1 (B1TV) la
10 (10 TV - RDS/RCS). Şi în speranţa unei
audienţe mai bune.

A ştiut Băsescu de ce pleacă din ţară
şi-l lasă pe Boc să primească onorul la
parada militară: în timp ce el moţăia, la căldurică, la summit-ul din Kazahstan, bietul
Emil tremura de frig şi mai lua şi huiduieli de
la populaţia recunoscătoare.
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Adventistul Traian Igas a început să-şi aducă
“fraţii” în Ministerul de Interne. Până vor mai
veni şi alţii, se roagă şi posteşte sâmbata
doar împreună cu chestorul Dascălu, cel pus
în locul lui Tobă.

“Terminatorul” Imre a mai dat afară 30
de oameni de la “Adevărul”.Până acum
dovedeşte că e lucrul la care se pricepe cel
mai bine.

Cică preşedintele a preferat să o
şteargă în Afganistan şi Kazahstan - la recomandarea dragilor săi SPP-işti - decât să înfrunte o baie de mulţime cu înjurături şi
huiduieli, de Ziua Naţională. Ca deobicei,
nota de plată a achitat-o Boc.

Definiţia aţipelii prezidenţiale de la Astana, apud consilierul Lazăroiu: concentrare!

De ce a solicitat Departamentul de Stat
date antropometrice de la ambasada americană din Bucureşti - conform Wikileaks?
Foarte simplu: specialiştii CIA au constatat că
există o diferenţă semnificativă de înălţime
între premierul Boc, în situaţii obişnuite şi
acelaşi, când se fac fotografii de grup. Nu
le-a trecut prin cap că primul ministru român
se ridică pe vârfuri.
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Exces de zel: unii politicieni au înţeles
că trebuie să-şi treacă în declaraţia de avere
şi conturile de Facebook şi Tweeter!

Noua limbă de lemn este construită cu
succes de către actuala administraţie.
Lingvist şef - Emil Boc. Cea mai sugestivă
probă a oferit-o în emisiunea “După 20
de ani” de la PRO TV, din ziua de duminică,
12 Decembrie.

Emil Boc declară: Am evitat colapsul şi
am stabilizat economia! De fapt, a vrut să
spună altceva: Am stabilizat colapsul şi am
evitat economia!

S-a dus la Dracu’! Acceptând - surprinzător - invitaţia la consultările de la
Cotroceni, Ponta s-a dus la cel pe care doar
cu o zi în urmă îl numise “Dracu”.

Geoană - 6 luni (cu) suspendare! I-a
sărit în aparare tocmai cel pe care l-a
“asuprit” cel mai tare în timpul mandatului său
- Iliescu. “Rămân simplu membru de partid” a declarat suspendatul, care ar fi putut scăpa
nesancţionat dacă nu posta pe blogul său o
declaraţie ...vorbită!(el având deja o interdicţie de partid ca să se exprime vocal)

PROSTĂNACUL e urecheat de
BUNICA: “Geoană e de un penibil extraordinar” - zice deobicei cumpătatul Iliescu .
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Cu bicicletele spre lunã
Dacã Geoanã a dorit sã trimitã un român în
spaþiu, Boc e mai generos: el ar vrea sã ne ducã pe
toþi în lunã, cãlare pe bicicletã. Cel puþin aºa vede
lucrurile europarlamentarul PDL Cristian Preda,
exasperat ºi el de ineficienþa unui guvern care nu
izbuteºte sã facã reforma administraþiei — cea de
la care s-ar putea aºtepta la economii care sã nu
ne mai oblige sã împrumutãm bani de la FMI pentru a plãti pensiile.
De fapt, chiar premierul - minune al preºedintelui Bãsescu (a cãrui încredere s-a cuantificat
în numirea sa la cârma a patru guverne consecutive) recunoaºte eºecul reformei, dar ca orice om
responsabil, identificã ºi cauzele.Prima, în ordinea
importanþei, este decizia Curþii Constituþionale.
Dacã „dinozaurii” de acolo (între care majoritatea
a fost numitã chiar de Traian Bãsescu) nu ar fi declarat neconstituþionalã ideea tãierii pensiilor,
acum n-am fi fost nevoiþi sã suportãm o creºtere
de 4% a TVA-ului, cu consecinþele de rigoare — inclusiv aceea a improbabilitãþii de a mai putea
aloca vreun ban pentru o presupusã creºtere economicã. Dar judecãtorii de la Curtea Constituþionalã au preferat aceastã variantã, de fapt pentru
a-ºi proteja pensiile „nesimþite”.
Al doilea factor identificat de Emil Boc îl
reprezintã fenomenele naturale care s-au manifestat cu perseverenþã în aceastã perioadã. Dacã
Dumnezeu ºi Sfântul Ilie ar fi avut puþinã milã de
naþia românã, n-ar mai fi trimis din ceruri ºiroiul
nesfârºit de ploi care au luat cu ele casele ºi bunurile oamenilor aºezate în calea lor ºi nu ar mai fi
acoperit marile suprafeþe neprotejate de digurile
pentru care n-au mai fost bani, sau au fost furaþi
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sau deturnaþi. Mama Naturã ne-a bãgat încã odatã
adânc mâna în buzunare ºi ne-a lãsat o pagubã pe
termen lung.
În fine, cea de-a treia cauzã o reprezintã
conjunctura economicã internaþionalã. Dupã ce-a
dat buzna peste noi, în loc sã ne ocoleascã, cum
sperau cei de la putere, criza ne supune la tot felul
de perversiuni, care de care mai insuportabile. Ne
micºoreazã veniturile proprii, le micºoreazã ºi pe
cele ale statului, din care acesta ar trebui sã-ºi
plãteascã cheltuielile de întreþinere, încremeneºte
lucrãrile publice pentru care nu mai sunt bani ºi
face ca totul sã se poticneascã de buturuga unei
crize generalizate. Parcã tot ce n-a apucat sã se întâmple pe la vecini, care au reuºit sã iasã mai repede din nevoi, s-a canalizat asupra noastrã ºi riscã
sã ne sufoce.
Ce sã facã un biet guvern în aceste condiþii,
în care Opoziþia îl pândeºte sã-l rãstoarne ºi, în
care presa gãseºte tot felul de pretexte pentru a sãri
la gâtul devotaþilor sãi miniºtri care, orice ar face
— nici mãcar un nou brand turistic — nu e bine?
Pãi, în condiþiile astea, chiar cã-þi vine sã încaleci
pe biciclete, sã o iei agale spre lunã, unde nu iti
taie nimeni un sfert din leafa...lunara ºi sã laºi în
urmã necazurile ºi neputinþa de a le depãºi.

GURA LUMII
Care este şpilul “amendamentelor” lui
Brânză la Ordonanţa anti-evaziune? Unul
foarte simplu: Duty Free-ul de la Otopeni e
gestionat de o rudă apropiată a unui înalt
demnitar.Poate cel mai înalt...
“Terminatorul” Imre a început purificarea
etică la ADEVĂRUL. Sunt daţi afară redactorii
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lipsiţi de fler care au scris de rău despre actualul manager pe când activa la multinaţionala care i-a aplicat şutul în fund ce l-a promovat în media.

Stupizenie marca “DNA”: având de rezolvat o sesizare în legătură cu societatea
URBAN SA, un procuror inteligent l-a pus sub
urmărire şi i-a ascultat telefoanele senatorului cu acelaşi nume!

Cel mai bun Reality Show al anului este
difuzat pe VOX TV: 24 de ore din 24 se relatează ce se întâmplă în Piaţa Universităţii,
văzută din vârful Inter-ului!

Gurile rele zic că prea seamană vremea bună din acest 22 Decembrie cu cea din
urmă cu 21 de ani, ca să se piardă prilejul
unei noi revoluţii - evident, una paşnică, democratică, dar care să-i schimbe pe cei care
nu mai sunt buni, cu cei despre care ne
facem iluzia că ar putea fi mai buni.

Noua Revoluţie din 21 Decembrie
(2010) au făcut-o, de fapt, tot “agenturile”:
miniştrii de Externe ai lui Merckel şi Sarkozy,
care ne-au terorizat cu scrisoarea de recomandare a amânării intrării în Schengen. E
nevoie de elicopter la Cotroceni?

Scriitorul de omagii udrene cu oi pe
dealurile Sucevei, aviarul Flutur, crede că
veştile proaste nu trebuie aşteptate în tindă,
ci în odaie, pentru a fi mai bine digerate...
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Adventistul Igas n-a înţeles nimic
din chestia cu scrisoarea de amânare a
Schengen-ului. “Noi ne-am făcut fişa tehnică!”
- a îngăimat el confuz sub asediul microfoanelor (presei).

Iată că avem şi primul erou-martir al noii
revoluţii, tot din Decembrie: protestatarul care
s-a aruncat de la balconul Parlamentului! În
tabăra Puterii nu s-au înregistrat victime.Şi nici
în cea a Opziţiei...

Unii sunt de părere că dacă de la balcon
s-ar fi aruncat nişte parlamentari ar fi fost mai
bine pentru ţară. Cine poate să ştie...
Unii cad, alţii urcă: Valeriu Turcan, de
pildă, s-a cocoţat în balconul Cotrocenilor,
taman de Crăciun, primind cadou de la Zeus
înalta dregătorie de consilier prezidenţial. Deacum poate să-l sfătuiască liniştit pe Traian
Băsescu, ce şi cum să facă cu Schengenu’.

Moş Boc a împărţit cadouri: cei mai
cuminţi au fost copiii portocalii, care au primit
daruri bogate din sacul Fondului de Rezervă.
Printre cei “f.f.f. răi”, care n-au primit nimic,
s-a numărat şi primarul liberal al Sectorului
1(cel în care locuieşte Guvernul), Andrei
Chiliman

Elena Udrea şi-a sărbătorit prinderea în
buchetul vieţii a celui de-al 37-lea trandafir
(specia democrată) în familie, la Sinaia,împreună cu unchiul Traian şi mătuşa Maria, cu
verişoara Elena şi cu sora vitregă Roberta.
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Independenţa
Republicii Ţigănească
Sarkozy le-a pus gând rău ţiganilor. Doar
celor proveniţi din România şi Bulgaria. Ai lor nu
mai sunt ţigani, sunt „gens de voyage”. Există 500
de astfel de tabere, pe care vigurosul preşedinte
francez vrea să le desfiinţeze una câte una şi să-i
trimită pe locatari la origine. Adică de unde au
venit.
Începutul a fost făcut pe undeva pe lângă
Lille, unde se aciuiseră vreo 200 de compatrioţi
de-ai noştri, de etnie ţigănească. Nu ştiu de ce
le-o spune romi, când ei sunt ţigani sadea. „O să
ne întoarcem” – au declarat aceştia după ce şi-au
strâns catrafusele. Şi nu mă îndoiesc că or s-o facă
Mintea m-a dus, bezmetică, la un scenariu
posibil. Un interlocutor (fictiv) îmi mărturiseşte
care este planul ţiganilor:
„Prima dată plecăm fără să facem tărăboi. Dar ne
întoarcem. La a doua încercare opunem rezistenţă.
Ţigăncile fac front comun şi-i lovesc pe poliţişti
cu puradeii. Noi, bărbaţii, ne baricadăm în rulote,
de unde bombardăm cu ouă ciordite de la supermarketul din apropiere. E faza de debut a rezistenţei active. A treia oară când ne repliem,
începem să pârjolim terenul din jur: furăm rufele
puse la uscat, orătăniile de prin ogrăzi, bicicletele
copiilor. Populaţia se revoltă şi atacă. Alertăm
mass media, să asiste în direct la masacrul care ni
se aplică şi la discriminarea care înfloreşte. Împotriva unui nou asalt al poliţiei imobilizăm forţe
din alte tabere, care ni s-au alăturat. Ne baricadăm
din toate părţile şi rezistăm. Solicităm ajutorul
ONU şi trimitem un reprezentant acolo care să ne
apere drepturile împotriva abuzurilor autorităţilor.
Reclamăm că n-avem şcoli, asistenţă medicală,
fast-food-uri şi mall-uri. Ţigani din toată Europa
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ne trimit ajutoare şi instructori care să ne ajute să
ne organizăm. În preajma atacului decisiv al
forţelor de ordine, lansăm o declaraţie la independenţă, bazată pe autonomia de facto existentă pe
teritoriul taberei. Solicităm recunoaşterea celorlalte naţiuni. O parte ne vor recunoaşte, o parte nu.
Cerem asistenţă umanitară din partea Uniunii
Europene şi de îndată ce Curtea de la Haga va
decide că declaraţia noastră este legală,
proclamăm Republica Ţigănească, după care
alegem, urgent, un împărat şi un rege ...
Găsiţi ceva exagerat în acest scenariu?
(Orice asemănare cu situaţii reale este pur şi simplu neîntâmplătoare).

Linişte şi pace şi lefuri netăiate
în feuda Marelui Ban de Drăgăşani
Curtea Marelui Ban de Drăgăşani a răsuflat
uşurată: Banca Centrală Europeană şi-a impus
punctul de vedere şi Guvernul nu va mai putea să
taie un sfert din leafa amploaiaţilor BNR, pe motiv
că aceştia nu sunt plătiţi de la Buget!
Dar de unde? – aş întreba eu, ca prostu’, însă îmi
dau iute seama că tocmai BNR este cea care produce banii, în tiparniţa proprie, aşa că nu are
nevoie să-i ia de altundeva.
Condusă cu mână de fier de peste 20 de ani,
de acelaşi Mare Ban, pe numele său de alint
Mugur Isărescu, Banca Naţională este un stat în
stat. Unul privilegiat. Un turn de fildeş din care
guvernatorul scrutează zările prin binoclul său şi
vede: ba cum cad ca popicele primele bănci private, sub povara creditelor date pe sprânceană propriilor acţionari; ba cum zburdă băncile populare,
libere de orice contract, tocând banii depunăto188
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rilor; ba cum creşte dolarul sau euro şi scade leul
(viceversa nu prea se întâmplă).
Iar de acolo de sus, din jilţul poleit cu aur din rezerva naţională, guvernatorul dictează consilierului
său personal, blândul domn Vasilescu, felurite
prognoze menite să descreţească frunţile guvernanţilor şi să le încreţească pe ale guvernaţilor. Că
aceste ucazuri se confirmă destul de rar e o curiozitate a naturii, confirmată de o zicală populară:
nimeni nu e profet în ţara sa, chiar dacă locuieşte
într-o enclavă privilegiată.
De douăzeci de ani Banca Naţională observă şi avertizează. Uneori ia şi măsuri, dar asta
abia după ce felurite nenorociri (pe spinarea
depunătorilor, bineînţeles) se întâmplă. De veghe
în lanul cu bănci, guvernatorul îşi consolidează
piedestalul de supravieţuitor la vârf pe care nimeni
nu-l poate egala. El şi regele Mihai sunt adevăratele capete încoronate ale României şi nu
m-aş mira să aflu, într-o bună zi, că Marele Ban
de Drăgăşani lasă domeniul său bancar moştenire
unui vlăstar domnesc. Nu Florin Georgescu, nici
Olteanu sau Popa – căci ăştia sunt nişte bieţi truditori înălţaţi în rang prin mila măriei sale şi careşi apără privilegiile cu ardoarea capului plecat pe
care nu are de ce să-l taie Vodă.
Revin la chestia cu sfertul de leafă (care, de
fapt, e cam câteva lefuri obişnuite de-ale altor muritori). Iniţial înţelesesem că asta era contribuţia
benevolă, solidară, a beneriştilor, la criza prin care
trec cei din afară. Acuma aflu că Boc ar fi vrut să
li-l taie cu otuzbiru’, de-a fost nevoie să sară deun cot în sus Banca Europeană. Mă rog, cum o fi,
doar conu’ Mugur să fie sănătos şi să vegheze
asupra noastră de acolo, din înaltul lefii sale de
nebugetar.
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Poveºti electorale:
Sebastian în Þara Min(ci)unilor
Deunãzi, talentatul consilier prezidenþial
Sebastian Lãzãroiu ne-a spus o poveste electoralã.
Reieºea din aceasta ce procente ar obþine astãzi diverse formaþiuni politice constituite în jurul unor
personaje de basm: Moº Crãciun, Albã ca Zãpada,
Capra cu Trei Iezi. Hai sã tragem cortina de pe
întreaga tãrãºenie ºi sã vedem în ce þarã de basm
trãim.
Ei bine, Lãzãroiu însuºi este unul dintre
purtãtorii de pãlãrii cu trei ciucuri în colþuri care
face tumbe ºi îl înveseleºte pe Papurã Vodã, pe la
a cãrui curte îºi duce traiul. Papurã Vodã domneºte
peste o þarã dãruitã de Dumnezeu cu peisaje
menite sã înflãcãreze imaginaþia domniþei Elena,
cea care din iatacul sãu vede cu ochii minþii pâlcuri — pâlcuri de Feþi Frumoºi de prin toate zãrile,
veniþi sã se delecteze cu bunãtãþile grãdinii în
Carpaþi. O þarã, însã, pedepsitã cu un popor asupra
cãruia doar un prim sfetnic, mic la stat, dar iute la
pus în practicã poruncile împãrãteºti, poate sã mai
aibe vreo autoritate. Printre dregãtorii aleºi de
acesta sã conducã þara spre noi culmi de civilizaþie
ºi progres se aflã marele Vistiernic Vlãdescu, cel
cu înfãþiºare de om cumsecade, dar cu ochii iute
alunecãtori spre nurii nevestelor marilor boureni,
marele Vameº Blaga, cel care ia tainul de la tot ce
miºcã peste graniþele împãrãþiei, marele Vornic
Videanu, rãspunzãtor de ocnele de sare ºi bãlþile
de pãcurã, ispravnicul Berceanu, Barbã Rarã, care
aºterne prundiº pe drumurile pe care mai umblã
Vodã când se saturã sã stea închis în crama din
Deal, dar ºi sfetnicul de tainã ªeitan, zis ºi Moþoc,
cel care e trimis de fiecare datã sã potoleascã plebea lumea când aceasta rãmâne fãrã pâine.
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Sub aceºtia se lãfãie armata stacojie de mari boieri
ºi boierinaºi, care au ridicat cu toþii mâna când
Vodã i-a întrebat dacã vor au ba sã-ºi umple
teºcherelele dupã ce el va pune în ordine trebile la
Palat. E drept, mai miºunã pe ici pe colo niºte
amãrãºteni roºcovani care tocmai ºi-au ales drept
cãpetenie pe ginericã de-al unui popã înstãrit, ºi
niºte filfizoni albãstrii, ai unuia pe care când îl
cauþi nu-l gãseºti, dar îl auzi þipând împotriva lui
Vodã prin toate iarmaroacele.
În aceastã Þarã a Min(ci)unilor poporul
n-are altã grijã decât ca searã de searã, sã se adune
în jurul focului ºi sã asculte poveºti de-ale lui
Sebastian.

Roberta Pristanda ºi “dãscãlimea”
Recursul la Caragiale a devenit deja un loc
comun. Suntem tot mai convinºi cã marele nostru
dramaturg a greºit epoca ºi cã doar actualitatea pe
care o trãim i-ar fi putut oferi, plenar, ºansa împlinirii artistice. Prin excepþionala încãrcãturã de
absurd, comic trist ºi poltronerie, toate reunite sub
cupola prea cuprinzãtoare a politicii.
O scenã demnã sã rivalizeze cu „numãrãtoarea drapelelor” din „Scrisoarea pierdutã” s-a
derulat într-un nemeritat anonimat la sfârºitul sãptãmânii trecute, când s-au contorizat voturile exprimate manual în favoarea noii legi a pensiilor.
Excepþional distribuitã în rolul lui Pristanda,
domniºoara Roberta Anastase a înscris o paginã
nemuritoare în antologia umorului involuntar: în
faþa unei sãli mai mult de jumãtate goalã, dânsa
numãra cu sârg mâinile ridicate, adunându-le cu
cele lãsate în jos, pentru a rezulta exorbitanta sumã
de 180 de voturi din partea a mai puþin de o sutã
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de votanþi portocalii rãmaºi în salã, pentru cã „dãscãlimea” socialistã, înfrãþitã cu cea liberalã, pãrãsise incinta în mod demonstrativ.
Dar, adevãratul geniu al doamnei Anastase
s-a manifestat câteva zile mai târziu când, sub presiunea dezvãluirilor fãcute de presã — aceasta
având rãbdarea sã numere bob cu bob ce mai
rãmãsese în salã - a ieºit la ivealã „frauda” masivã
operatã cu neruºinatã naturaleþe de cãtre majoritatea parlamentarã, devenitã, prin jocul întâmplãrii, absolutã. Condiþii în care se putea numãra
aproape orice. Ei bine, de data aceasta domniºoara
Anastase s-a echipat în costumul lui Caþavencu,
dând în vileag o presupusã „scrisoricã pierdutã”
de dãscãlimea lui Ponta, din care ar fi reieºit o nemaipomenitã vânzare a electoratului: cicã pesediºtii ar fi cerut nu ºtiu câte miliarde de la
sãrmanii pedeliºti, ca sã nu voteze punctul de pensie, care nu era cel promis alegãtorilor proprii! Cã
toatã chestia asta n-are nici o noimã, n-a contat
pentru domniºoara Alma: chiar dacã ar fi rãmas în
salã, sã „lupte”, Ponta ºi Compania n-ar fi rezolvat
nimic, majoritatea fiind, vorba aia, majoritarã. ªi
nici pãrãsind sala nu câºtigau nimic, partidul
domniºoarei nefiind dispus sã dea din banii rezervaþi clientelei proprii vreun sfanþ clientelei altora.
A fost ca în bancul ãla cu ruºii care le replicã americanilor la orice chestie cu: da’ voi de ce omorâþi
negri?! Adicã, vezi bine, PSD-ul s-a ales din
aceastã ieºire ºi cu banii neluaþi ºi cu legea votatã
de o majoritate neregulamentarã.
Tehnica e veche ºi rãsuflatã: sã rãspunzi la
o acuzaþie cu alta. Sã þi se spunã cã ai furat, iar tu
sã zici: dar voi aþi vrut niºte bani pe care noi nu vi
i-am dat! Uite-aºa!
Ce rãmâne pânã la urmã din acest episod?
Metoda, devenitã obiºnuinþã a Puterii de a forþa în
orice condiþii majoritatea (s-a mai întâmplat de
vreo douã ori) ºi neglijenþa sau dezinteresul Opoziþiei de a semnala aceste lucruri. Pentru cã dacã
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nu sãrea presa, onoarea Opoziþiei rãmânea aºa
cum era — nereparatã. Deºi nu bag mâna în foc cã
demersurile pesediste vor avea vreun rezultat ...

A fost – în sfârşit - descoperită
gena prostiei!
A fost descoperită gena prostiei – titrează
ziarele, anunţând una dintre cele mai importante
realizări ale biologiei modiale. S-a demonstrat
ştiinţific că starea de prostie este genetică – poate
chiar ereditară – şi se datorează unei particule care
se înfiltrează hoţeşte în ADN-ul nostru cel de toate
zilele.
Asta înseamnă două lucruri: primul că te
naşti prost şi al doilea, că nu te poţi vindeca de
această, să-i zicem, boală. Doar dacă cercetătorii,
în râvna lor pentru cauze nobile, nu vor descoperi
şi modalitatea prin care gena asta păcătoasă poate
fi înlăturată sau înlocuită nanotehnologic. Cu gena
deşteptăciunii, de pildă, numai că asta nu a fost
încă descoperită.
Această revelaţie ştiinţifică este valoroasă
şi din alt punct de vedere. Stabileşte, fără nici un
dubiu, că prostia nu este molipsitoare şi, deci, nu
poate fi transmisă de la un individ la altul prin
strângere de mână, respirarea aceluiaşi aer, sărut
ori – cine ştie? – contact sexual. Faptul că se înregistrează existenţa concentrată a mai multor
proşti în aceeaşi grupare umană nu poate fi pusă
decât pe seama întâmplării sau a unei atracţii misterioase care se manifestă între posesorii aceluiaşi
tipar al ADN-ului.
Cel mai bun exemplu în acest sens ni-l
oferă actualul Executiv şi conducerile politice ale
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majorităţii instituţiilor statului. Fără a şti ce şi cum
e cu prostia din punct de vedere ştiinţific, observatorii au definit guvernul condus de dl Boc ca cel
mai prost din istoria de 20 de ani a democraţiei
române. Indicele de prostie colectiv este rezultanta
indicilor individuali. După recenta remaniere,
acesta s-a consolidat, prin venirea a vreo 4 sau 5
noi miniştri care se încadrează perfect în această
categorie. La rândul lor, miniştrii proşti au asigurat
continuitatea calităţii prin numirea în funcţii de
conducere a unor personaje luate de pe la coada
vacii pentru a fi promovate şi răsplătite pentru
devotamentul electoral.
Un lucru rămâne neclarificat: dacă şi hoţia
este determinată de vreo genă! Pentru că, în mod
constant, eşaloanele de proşti sunt dublate de cele
de hoţi – cei care au îndemânarea nativă de a subtiliza tot ce poate fi subtilizat, de regulă cu
acoperirea legalistă a proştilor. Dubiul este legat
de faptul că hoţia ar putea fi încadrată mai degrabă
în categoria talentelor, care se exersează şi se amplifică, în timp ce prostia este constantă ca valoare. Un prost nu poate deveni, cu timpul, mai
prost sau mai puţin prost. Pe când un hoţ ...
Prostia şi hoţia – sunt două componente de
bază ale vieţii politice şi studiile care se fac asupra
lor pot aduce clarificări semnificative asupra
evoluţiei (sau involuţiei) societăţii.

Subiecte de scandal
Un jurnal în pană de subiecte de scandal, a
inventat unul: cică Valentin Ceauşescu ar avea un
copil pe care-l ascunde de ochii lumii!
Imediat, vreo două televiziuni de ştiri
hămesite au preluat subiectul şi l-au dezbătut pe
toate feţele împreună cu invitaţii abonaţi la temele
generaliste.
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Unul dintre aceştia le-a dezumflat însă găselniţa:
fiţi serioşi! Valentin n-a ascuns nici un moment
acest lucru. S-a recăsătorit prin 1995, iar fetiţa lui
are acum vreo 14 ani şi este un copil obişnuit,
merge la şcoală are prieteni, nici vorbă de vreun
secret! Şi, la urma-urmelor, de ce s-ar ascunde?
Amestecarea lui Valentin Ceauşescu în
tărâţea tabloidelor are o anumită doză de indecenţă. Fiul cel mare al cuplului Ceauşescu a fost,
întotdeauna, un tip echilibrat, care nu s-a dedat exceselor şi nici n-a iubit lumina reflectoarelor. A învăţat temeinic o meserie pe care o practică şi
astăzi. Nu şi-a dorit funcţii şi s-a ţinut departe de
politică. Asta a şi făcut ca la adresa sa să nu se
manifeste reacţii antagoniste la căderea părinţilor
săi şi după. Unica sa slăbiciune a fost dragostea
pentru fotbal şi pentru o anume echipă – ai cărei
componenţi ar fi făcut orice pentru el, dacă li s-ar
fi cerut - pasiune la care a renunţat dealtfel, după
Revoluţie. De două decenii Valentin Ceauşescu
duce viaţa unui om obişnuit, cu relaţii normale cu
cei din jur şi cu o familie care se bucură de respect.
Aşa încât orice revelaţie publicistică de genul celei
pomenite la adresa sa este lipsită de decenţă. Şi nu
văd de ce ar trebui angrenat el în astfel de poveşti.
Nu sunt destui cei care ar face orice numai să fie
pomeniţi în presa tabloidă? Şi pe seama cărora se
poate depăna orice, fără teama vreunei dezminţiri?
Iată şi câteva idei, reportaje senzaţionale ce pot fi
dezvoltate cu garanţia succesului instantaneu:
•Prietenul amantului cântăreţei Sexy a fost
scuipat pe stradă de necunoscuţi.
•Vecinii parlamentarului S.V. au fost amendaţi de Serviciul de disciplină în construcţii.
•Fostul primar Solomon declară că acasă e
mai bine ca la puşcărie.
•Roberta Anastase şi-a cumpărat o pereche
de cizme portocalii.
•Monica Tatoiu a lansat o reţetă de fursecuri
care vindecă acneea.
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•Irinel Columbeanu are fantezii erotice: ar
face jacuzzi cu trei chinezoaice.
•Cristian Ţânţăreanu a fost surprins de
amantă la cumpărături cu nevasta.
•Senatorul Tănase: Nu l-am înjurat eu pe
preşedintele Băsescu!
•Elena Udrea ia pastile de dormit în elicopter!
Şi aşa mai departe ....

Comisarul comic-fantezist ªoric
Oricât s-ar screme trupe profesioniste, precum Divertis, Cârcotaºii, Vacanþa Mare ºi altele
n-ar putea atinge culmile de perfecþiune la care a
ajuns reality-show-ul oferit marþi de cãtre — de
acum — celebrul comisar ªoric de la Piatra Neamþ.
Acest om ºi-a reprimat talentul ºi disponibilitatea
cu care mama Naturã l-a înzestrat în mod real,
pentru o banalã carierã de poliþist. Ce-a pierdut
naþia românã de-a lungul anilor în care comisarul
s-a ocupat cu treburi curente, de poliþie, s-a vãzut
pe parcursul reprezentaþiilor în cascadã pe care
le-a oferit într-o singurã zi în care a înãlþat oraºul
Piatra Neamþ pe piedestalul celor mai distractive
urbe ale Europei.
Simt nevoia câtorva precizãri: dl. ªoric este ºeful
Poliþiei judeþului Neamþ, cu sediul în oraºul în care
este primar baronul PDL ªtefan, zis Pinalti (poreclele sunt o regulã a lumii interlope!).
Acolo a avut loc o crimã ziua în amiaza
mare, când un killer plãtit a lichidat un interlop
într-un bar din oraº, Fãptaºul a fost arestat de oamenii comisarului ªoric, pentru cã între glonþul rivalilor ºi arestul poliþiei, acesta a preferat cea de-a
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doua variantã ºi s-a predat de bunã voie. La conferinþa de presã organizatã cu grãbire dupã acest
succes istoric, ºeful IPJ a fost încolþit de reporteri
cu niscai întrebãri incomode, între care ºi aceea cã
ar fi fost amic la cataramã cu mortul. În faþa presiunii crescânde, comisarul s-a lansat într-o tiradã
ameþitoare, care a lãsat naþia cu gura cãscatã. Alternând artistic episoadele dure cu accese de plâns,
cu lacrimi în ochi ºi nod în gât, a început sã se întrebe: ce e aia interlop? Dacã un om dã bani cu
împrumut — cum fac o grãmadã de conorãºeni deai sãi, între care ºi procurori (!) înseamnã cã e interlop? Ce zice DEX-ul? Dar Codul Penal, care
nu încrimineazã împrumutul cu dobânda? Amicul
n-avea reclamaþii, ba, din contrã, depunea plângeri
cã era urmãrit ºi ºicanat. Habar n-a avut cã acela
a cumpãrat casa în care stãtea comisarul! Ce sã
facã, dacã erau vecini? Brusc, revelaþia greutãþilor
proprii i-a provocat un acces de revoltã: ªtiþi dv.
ce înseamnã sã ai credite de 120.000 euro (?!).
Evident, nimeni din salã nu ºtia. Apoi: de ce nu vã
intereseazã ºi faptul cã provin dintr-o familie
model, cã sunt absolvent al unui liceu de matematicã-fizicã? (chiar: de ce n-a interesat chestia asta
pe nimeni?). Dupã demonstraþia de solidaritate a
celor 76 de ºefi de post care au ameninþat ministrul
cã dacã nu revine asupra intenþiei de a le schimba
din funcþie, îºi vor da cu toþii demisia, comisarul
— evident reconfortat - a intrat în dialog cu un post
de televiziune pe care l-a porcãit în direct ºi l-a
ameninþat cã-l dã pe mâna avocatului sãu. „Case
closed!” — a încheiat distinsul discuþia, convins cã
i-a fãcut praf pe toþi.
Dincolo de aspectul comico-umoristic,
episodul ãsta dezvãluie o realitate cruntã. ªi
anume, ce tip de personalitate poate sã ajungã în
fruntea poliþiei — dl ªoric fiind în mod evident
dezechilibrat cu psihicul ºi cu mari probleme de
auotcontrol. Apoi: cât de profundã este „integrarea” dintre poliþiºti ºi infractori, care ajung nu
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doar sã se învecineze, dar sã ºi socializeze intens.
Trei: cât de bine reglatã este relaþia de conlucrare
între autoritãþi în general ºi lumea interlopã care dã
bani cu dobândã cãmãtãreascã.

Stenograma dialogului
Băsescu – Sarkozy
de la Lisabona
(După efectuarea „fotografiei de familie”, şefii de
stat şi de guverne coboară de pe podium, îndreptându-se spre sălile alăturate. Aflat pe treapta de
sus, Traian Băsescu se apropie de Nicolas Sarkozy
care schimbă câteva cuvinte cu un alt participant
şi îi pune mâna pe umăr.)
Băsescu: Nicolas, trebuie să vorbim...
Sarkozy (vizibil nemulţumit): Nu, Traian, nu
cred că este cazul. Ţi-am mai spus, de altfel. Nu mai
avem ce să vorbim. Ce-a fost de spus, s-a spus.
Case closed!
Băsescu: Hai să lămurim lucrurile, că doar
francofoni suntem. Să ştii că Elena nu are nici o
vină în ce s-a întâmplat. Când a sunat Carla, era în
pline alegeri la Capitală şi n-a putut să răspundă.
Sarkozy: Carla mi-a spus că a primit un
reject. Şi să ştii că eu nu accept ca prima doamnă a
Franţei să fie tratată în acest mod...Şi, te rog, dă-mi
drumul la mânecă. Îmi mototoleşti costumul şi
n-am altul pentru dineul de gală.
Băsescu: Nu cred că e normal să transformăm o simplă neînţelegere într-un conflict diplomatic Uite, ţi-o dau pe Elena la telefon ca să-ţi
explice ea...
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Sarkozy: Traian, ştii că te preţuiesc, că eşti
un ompolitic remarcabil, dar în chestiile importante eşti catastrofal. Hai să nu mai lungim pelteaua, că se uită la noi cameramanii. Dă-mi
drumul la mânecă şi nu mai da din mâini, să nu
creadă ăştia altceva.
Băsescu: Îţi dau! Fă ce vrei! Deşi tu dai din
mâini la fel de mult ca mine. Poate mai vorbim
totuşi...
Sarkozy: Este inutil. Au revoir!
(Băsescu se întoarce nervos şi se îndreaptă spre
Silvio Berlusconi, care discută cu Orban. Nu Ludovic, celălalt, ungurul)
Berlusconi: Ave Traian! Ce e cu tine? Pari
cam nervos.
Băsescu: Sigur că sunt. Tu n-ai fi? Deşteptul ăsta de Sarkozy, face figuri: zice că ar fi sunat-o Carla pe Elena, să-i ceară nişte informaţii
despre turismul românesc, şi Elena nu i-a răspuns!
Berlusconi: Lasă-l încolo, şti că e cam
nebun. Altfel nu s-ar fi însurat cu o italiancă, şi
una mai înaltă ca el. Apropo: ce mai e nou pe la
voi? Ce mai face Roberta? E bine? Dar Raluca?
Bărbatu-său mai lucrează la tine la cabinet?
Spune-i să mă sune într-o zi. Raluca, nu Valeriu.
Apropo: am cunoscut recent două românce, actriţe, sau cam aşa ceva. Le-am invitat la jacuzzi.
Remarcabile fete. Mi-au spus că vor să intre în
politică . Vrei să-ţi dau telefonul lor?...
(Cei trei ies pe uşa care duce spre saloanele oficiale. Sfârşitul înregistrării)
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