
ANAF vine la 
tine acasă!

România 
interbelică și 
căciulile pline 
cu galbeni

Când îl întrebi pe un individ sufi-
cient la ce se raportează când are vi-
suri despre România, îți spune că 
adoră țara asta în configurația pre-
mergătoare celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial. Redau câteva rânduri 
din cartea "București", a lui Paul 
Morand, publicată la Paris în 1935 și 
reeditată de Humanitas.

Încep cu un un dialog între bo-
ieri scăpătați, extras din capitolul 
"Paradisul flăcăilor tomnatici", băieți 
care "trăgeau cu pistolul în hornul 
șemineului ca să-și cheme valetul, 
trăgeau pe fereastră ca să-și salute 
amicii, trăgeau în pereți ca să ucidă 
ploșnițe".

" - Când bunicul mergea la Paris 
s-o vadă pe Hortense Schneider la 
Varietes, plătea întotdeauna și lojă 
vecină, pe care-o folosea ca gardero-
ba.

- Al meu era atât de nepăsător, 
spune celălalt, că nu catadicsea să-și 
numere banii câștigați la joc; era sar-
cina secretarului său. Când pierdea, 
trimitea să-i aducă alți bani, căciuli 
pline cu galbeni.

- Unchiul meu, când trimitea 
unei femei un cadou, nu-l lega cu o 

panglică. Îl înfășura cu un șirag de 
perle.

- Napoleon dorea să vadă o sanie. 
Era la Viena, în timpul verii; fără să 
mai aștepte zăpada, strămoșul meu 
a poruncit ca o alee a Palatului 
Schonbrunn să fie acoperită cu za-
hăr, apoi a adus o sanie care a trecut 
prin fața Împăratului.

- Acum aproape un secol, un mare 
proprietar meloman din Banat și-a lă-
sat averea moștenire gării din Ersekus-
var, cu o clauză: un taraf de țigani să 
cânte, zi și noapte, la sosirea și pleca-
rea trenurilor. Îmi amintesc și acum 
surpriza avută în Orient Expres atunci 
când, în mica gară adormită, am auzit 
deodată ceardașuri de bal."

Mai vreți, mai am. De fapt, mai 
are Paul Morand. Cuplet în care este 
criticat guvernul.

" - La noi, funcționarii nu costă 
bugetul nimic.

 - Cum e posibil?
 - Ai văzut vreun funcționar care 

să fie plătit?
- Totuși, vor trebui cândva să pri-

mească o pensie.
- De ce le-ar mai trebui pensie 

dacă au bani?
- Care bani, dacă nu sunt plătiți?
- Cine a fost 30 de ani funcționar 

și n-a găsit un mijloc să facă avere 
nu merită să trăiască în țara româ-
nească!".

Ziariștii nu aveau lefuri. Dar di-
rectorul publicației le spunea "îți 
dau Transilvania". Adică le oferea 
șansa să răspundă de o zonă. Sau de 
Ministerul de Finanțe. Sau de Parti-
dul Național Liberal.

Înainte de a-și dopa fanatismul 
cu sloganul inept "Corupția ucide!", 
ziaricii ar trebui să se  întrebe dacă 
știu sau înțeleg ceva din istoria 
acestui popor, care trăiește (fru-
mos) după randuielile ortodoxiei 
latino - orientale. Foarte mulți 
odangii ai instituțiilor represive 
șoricăresc aiurea pe net și se miră 
că nu le-a mai apărut numele pe 
hârtie de cinci sau zece ani. Le po-
vestesc eu de ce. Pentru că, pe vre-
mea când erau și ei în presă, justiția 
se dovedea umană, iar banii se 
câștigau ușor. Ei au dispărut din 
presă tocmai din cauza Inchiziției 
căreia îi dedică, azi, ode. n

paginile 4-5

IohANNIs, 
Şapte  
ANI îN 
tibet! Cum s-a 

sinucis 
Opoziţia

Gărzile lui 
Fifor preiau 
Guvernul!
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Mica UniRe, 
sărbătorită de 
mici politicieni
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Vineri,  
ziarul 
naţional 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„emma“ 

Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6679 lei
1$ 3.8116 lei
1chf 3.9611 lei

Bitcoin BTC
  $ 10864.14 
Ripple XRP
      $ 1.3024 
Ethereum ETH
 $ 981.59
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Felicitări pentru nimic!
Mutu şi Contra, alături de Luis Figo, la tragerea la sorţi pentru 

Liga Naţiunilor. Ai noştri au fost felicitaţi pentru ce fac pentru 
România, deşi până acum nu au făcut mare brânză
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După ce premierul interimar Mihai Fifor s-a 
declarat mai mult decât mulțumit de profesiona-
lismul militarilor experimentați atât în misiuni de 
escortă, cât și de protocol sau intervenție, la vârful 
coaliției de guvernământ s-a luat decizia ca, în ca-
zul Guvernului cel puțin, să continue operațiunea 
de îndepărtare a sepepiștilor trimiși de Lucian 
Pahonțu, demarată săptămâna trecută.
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