
Băsescu președinte - 
jucător, Nicolae - 
rege junior în teren

Presa străineză scrie, și nu o face 
din senin, că Prințul Nicolae va veni 
în România. Dar nu ca să-i curețe 
stelele lui Duda. Oamenii răi specu-
lează că Duda poartă o galaxie pe 
umeri.

Informația trebuie coroborată cu 
o declarație a lui Adrian Năstase, po-
trivit căreia PSD nu vrea să-i pună un 
contracandidat serios lui Iohannis, 
deși alegerile prezidențiale vor fi la 
anul. Eu cred că PSD nu e în stare să 
găsească în interiorul partidului un 
politician  formulat, care să-l bată pe 
sasul elocvent ca un Trabant. În aces-
te momente dramatice (dacă nu exa-
gerăm, cum ne mai distrăm?), PSD 
are alte priorități. Gabi Firea, de pil-
dă, i-a certat săptămâna trecută pe 
ziariști, fiindcă s-au legat de coafura 
Vasilicăi Dăncila - model conopidă 
cu pene. "V-ați luat și de coafura mea, 
dar pe mine nu mă mai interesează !", 
a tunat Împărăteasa din Voluntari. 
Gabi, estetica nu poate repara ce a 
neglijat genetica, așa că nici frizeria 
nu va înlocui neurochirugia!

În condițiile astea, Nicolae devi-
ne o soluție virtuală. Dar nu o soluție 

republicană - aduceți-vă aminte ce 
jenibil a fost Radu Câmpeanu când 
l-a propus pe Regele Mihai candidat 
la președinție. Și nici pe post de Făt 
- Frumos nu-l văd pe Nicolae. Deși, 
în copilărie, când se poza alături de 
Regele Mihai, era un băiat frumușel. 
Nu putea să rămână el mic? Inspi-
rându-se de la Băsescu - președintele 
jucător care a ciupit o sintagmă din 
sport, "antrenor-jucător" - Nicolae 
are șansa (mică) de a fi rege junior în 
teren. În afară de patrioții de ciolan 
care au colaborat cu Duda, Nicolae 
nu deranjează pe nimeni. Pentru 
PSD el este o variantă de avarie, iar 
pentru PNL o variantă de rezervă. 
Nu va luați după ce vedeți la televi-
zor! Pesediștii și peneliștii sunt prie-
teni, mai ales în provincie. Iar cu 
useriștii nu discută nimeni, că n-ai 
cum să polemizezi sau să fii prieten 
cu niște caricaturi - dar caricaturi 
făcute gros, că în presa noastră au 
publicat caricaturi Ressu și Iser.

E bine că am ajuns la artele plas-
tice. O să vă prezint o cronică la un 
vernisaj de pictură abstractă (fau-
vism sau expresionism abstract, îmi 
scapă, n-am suficient discernământ 
artistic). "Are o reprezentare psihică 
distorsionată și deviantă. A manifes-
tat în fața instanței un regret decla-
rativ, nicidecum profund, introspec-
tiv. Nu s-a căit introspectiv." V-am 
păcălit, din rațiuni de suspans. Nu 
era vorba despre un pictor, ci despre 
un om care îndeplinise toate condi-
țiile pentru a se elibera din peniten-
ciar. Așa a sunat motivarea judecă-
torului sau judecătoarei care îl vedea 
pentru prima dată și i-a refuzat ce-
rerea ce îndeplinea  absolut toate 
condițiile legale. După ce o persoa-
nă este condamnată, ea mai are legă-
turi doar cu avocatul și conducerea 
închisorii. Și numai aceasta din ur-
mă este în măsură să o evalueze. 
"Prețioasele ridicole" ale lui Moliere 
sunt semințe pe lângă "nu s-a căit in-
trospectiv". Bă, bă, bă, dar mai căiți-
vă și introspectiv, dacă partenerii 
strategici ai patriei au recomandat să 
fie condamnați 20 - 30 de oameni, 
iar ai noștri au completat până la 
150 - 200 cu dușmanii personali! 
Căiți-vă introspectiv, urgent, căiți-
vă introspectiv! n
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Ce vrea să facă Orban în politică, dincolo de 
a pune mâna pe putere, nu este clar nimănui. 
Așa, un pic de avânt parcă îl încearcă pe la glez-
ne, dar îl părăsește repede când își aduce aminte 
cât de scurtă este sfoara de care este legat, și 
atunci îl apucă șchiopătatul. 
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Pe vremea lui Ceaușescu, se spunea că 
Miliția mergea prost pentru că erau prea 
puțini polițiști. Poate chiar așa era. Acum, 
umblă vorba că Poliția merge prost pentru 
că e plină de milițieni. Unul dintre ei îi cere 
lui Boureanu 50.000 de euro doar pentru că 
a asistat la incidentul în care fostul deputat 
a fost trimis la pământ. Miliţianul sensibil a 
rămas traumatizat și acum, cică, nu mai 
poate lucra cu publicul. Traume unde, ne-
ne, la fluierat când trec pietonii pe roșu?


