
Partidul  
lui Cioloș, 
prăjitura 
ambasadelor

Iar s-au adunat eschimoșii vampiri 
în Piața Victoriei. I-am numit așa pen-
tru că, pe frigul asta, ei au chef de sânge 
și vor să-i bage la pușcărie pe afaceriștii 
români și pe politicienii validați prin 
vot. Dar mitingul a avut un alt număr 
de atracție.

În aceeași duminică a izbucnit, din 
spuma străzii, partidul horticultorului 
Cioloș. Un buchet politic de petunii și 
garofițe, fără îndoială. La dezvelirea pu-
blică a genuinei structuri au participat 
salamandrele oengiste din fostul gu-
vern tehnocrat, ajuns la Putere după fo-
cul din Colectiv, plus inevitabilii 
eschimoși vampiri din Piața Victoriei și 
- surpriză, de ce oare surpriză? - Sică 
Mandolină, cum îi zice Băsescu truba-
durului penelist Ludovic Orban. Parti-
dul se numește 100 și nu mai știu cum, 
dar Cioloș e modest, chiar sfios, pre-
cum orice trandafiraș crescut în serele 
bruxelleze. Partidul va avea, în realita-
te, maximum 300 de viteji, ca în filmul 
ăla cu spartani, făcut pentru adulți care 
nu și-au încheiat copilăria. Comedia e 
savuroasă. Bonomul, că nu-mi permit 
să scriu mămăligosul, Cioloș va fi 
susținut de forțele de guerilă din "Re-
zist" - cascadorii care se agață de 
mașinile parlamentarilor și bătăușii de 
pensionari. Dar cel mai consistent spri-
jin pentru Cioloș va veni din partea 
ambasadelor. Aici discuția se extinde.

De pe vremea Iluminismului până 
în comunismul târziu, ambasadorii se 
ocupau de chestiuni superioare. Cum-
părau artă pentru regii, cardinalii 
(Mazarin, de pildă) sau președinții lor 
și făceau diligențe culturale pentru 
țările în care au fost trimiși. În perioa-
da derusificarii (anii '60), diplomații 
aduceau în România "Ora 25" a lui 
Constantin Virgil Gheorghiu sau 
"Dumnezeu s-a născut în exil", de Vin-
tilă Horia, care circulau în samizdat. 
Vintilă Horia a luat Premiul Goncourt 
pentru această carte și s-a zis că i-a 
fost retras. Nu, nu i-a fost retras. I s-a 
atribuit, dar nu i-a fost decernat. Aca-
demia Goncourt s-a limitat să suspen-
de ceremonia premierii, după ce Vin-
tilă Horia a fost reclamat pentru poli-
tica de dreapta.

În anii '80, ambasadorii frecventau 
expozițiile de pictură din București. 
Zeci, dacă nu chiar sute, de artiști plas-
tici au ajuns să aibă lucrări în colecții 
din SUA, Marea Britanie, Olanda, Ger-
mania, Elveția, Finlanda, Suedia. Des-
chidea un pictor o expoziție la Orizont, 
Simeza, Căminul Artei (nu mai amin-
tesc de retrospectivele de la Dalles) și se 
trezea că un emisar al unei țări cu pre-
stigiu cultural așezase, în paspartuul 
unui tablou, o carte de vizită pe care 
adăugase "reținut". Acum, "reținut" are 
alte semnificații - "reținut pentru 24 de 
ore" și se referă la oameni. Mă uit la 
corpul diplomatic de azi și am impresia 
că e format din cititori de Clive Cussler 
și Colin Forbes. John Grisham e chiar 
un autor greu pentru unii băieții 
instruiți la Colegii Naționale de Apăra-
re din capitalele lor. n
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Hans Klemm, 
ia cu votcă!
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plată se va 
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IoHannIs  
vrea al doilea 
mandat.  
Cu forţa!

Cum fentează 
românii... România: 
plinul în Bulgaria, 
profit de 500 lei!
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Chiar dacă piața muncii trece printr-o criză de 
proporții (meseriașii au plecat peste hotare să 
câștige bani, iar patronii  caută cu disperare perso-
nal calificat) peste jumătate dintre angajații ro-
mâni preferă să accepte un loc de muncă mai prost 
plătit, dar care le poate oferi mai mult timp liber.

„Dinozaurii“ 
MaI, #rezist! 
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În fiecare 
vineri, din  

15 decembrie, 
NaţioNal îţi 
aduce filmul 
de weekend. 

o colecţie specială de filme marca BBC

E absolut nemeritat pentru antrenorul NICOLAE DICĂ să-l considerăm marioneta pa-
tronului, atunci când FCSB-ul pierde, iar când echipa câștigă, să ignorăm excelentele schim-
bări din timpul meciului făcute de Gigi Becali. 

BăSeSCu, 
fraIerul 
luI PutIn! 
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aDică 
cum?!

Poza zilei
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Sunt banii pe care îi câștigă un transportator român dacă umple rezervorul unui 
singur TIR în Bulgaria vecină, unul dintre efectele inevitabile ale scumpirii accizei la 
carburanți, cea mai mare dintre țările din regiune. Un șofer de autoturism (o mașină 
are în medie un rezervor de 50 de litri) ar câștiga 30 de lei.

Poți să-i explici americanului până te dor fălcile 
că noile prevederi nu modifică legislația anticorupției, 
el o știe pe a lui. Spune-i lui Klemm că anticorupția 
nu este prevăzută în pachetul de legi care a generat 
scandaluri imense în Parlament, el o va ține tot pe a 
lui. Și a mers până acolo încât a afirmat că „slăbirea 
luptei anticorupție va expune România la amenințări 
venite din partea Rusiei”.

angajaţii
preferă  

liberele 
în locul 
banilor 
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