
Președinții  
și Securitatea

Emil Constantinescu a zis că l-au în-
vins Serviciile, Băsescu le-a călărit, Iohan-
nis e sluga lor, seraiul guvernamental al lui 
Dragnea refuză SPP, nimic nou.

Dacă tot mi-a spus un prieten că fac pe 
Gigel eruditul și "mai mult citez decât ci-
tesc" (Pleșu despre Dan Puric), voi cita 
dintr-o carte pentru mase, "Frăția", scrisă 
de John Grisham. "Frăția" e ceea ce se 
cheamă un thriller novel, iar avocatul și 
politicianul (în tinerețe) Grisham este, din 
păcate, autorul cel mai vândut în Ameri-
ca, dar stă bine și în Europa. Redau un 
fragment (permițându-mi să-l ciopârțesc 
puțin - traducătorul romanului, Radu Pa-
raschivescu, va înțelege rațiunile de spațiu 
tipografic) despre președinții SUA, din 
perspectiva unui șef al CIA. Marele secu-
rist american "vorbea cu președintele o 
dată pe săptămână. De obicei, favorurile 
se făceau pe baza de reciprocitate, dar 
șefului CIA nu-i plăcea deloc să aibă 
același tip de relație cu toți președinții. În 
30 de ani lucrase cu șase președinți, iar ar-
ma lui secretă o reprezentasera dintotdea-
una favorurile. Șeful CIA aduna toate 
informațiile, le punea bine, nu-i spunea 
totul președintelui și, din când în când, 
scotea la iveală o mică minune pe care o 
ambala frumos și o livra la Casa Albă. 
Președintelui în exercițiu nu-i trecuse su-
părarea provocată de înfrângerea umili-

toare în cazul unui tratat de interzicere a 
testelor nucleare, sabotat de CIA. Cu o zi 
înainte de refuzul Senatului de a-l aproba, 
CIA lăsase cu bună știință să transpire da-
te dintr-un raport strict secret, iar 
președintele încasase o nouă lovitură. Dar 
se afla la sfârșit de mandat și îl interesau 
mai mult aspectele vieții personale decât 
problemele țării. Președinții la final de 
mandat erau imposibili. Din moment ce 
nu se mai prezentau în fața alegătorilor, 
insistau asupra propriei imagini de an-
samblu. Le plăcea să călătorească în com-
pania multor prieteni și să viziteze alte 
țări, unde participau la întâlniri cu 
președinți în aceeași situație. Își făceau 
griji pentru biblioteca prezidențială. Pen-
tru portrete. Și pentru biografii, motiv 
pentru care petreceau mult timp alături 
de diferiți istorici. Vorbeau despre viitor, 
despre cum ar fi trebuit să arate lucrurile, 
uitând că avuseseră la dispoziție opt ani în 
care ar fi putut face tot ce era nevoie".

Trump iese din acest tipar, fiindcă a 
venit miliardar, star miliardar, bagabont 
miliardar la Casa Albă. Șmecher pe sa-
bia lui, nu marionetă precum Clinton 
sau Obama. Blegul de Clinton se smior-
căia când a fost prins că a stropit rochia 
unei stagiare bașoldine. Stormy Daniels 
(e bună, dar "pe vechi", o MILF cam 
imobilă) jucase, în urmă cu mulți ani, în 
parodii porno dedicate lui Trump.

Președinții noștri se potrivesc în tablo-
ul lui Grisham. Cu mențiunea că nu au 
fost preocupați de biblioteca prezidențială, 
ci de casele de protocol. Aduceți-vă amin-
te ce greu s-au despărțit Iliescu de Scro-
viștea și Băsescu de Vila Dante. Iar călăto-
rul Iohannis s-a purtat din prima zi ca la 
final de mandat. Cotroceni e agenția de 
turism a sasului elocvent ca un Trabant.

Despre președinții de partide n-a scris 
Grisham, în "Frăția". Regret că nu l-a cu-
noscut pe Dragnea, care e mai capabil de-
cât toți ilieștii și baseștii la un loc. Indivi-
dul amfibiu și vâscos a reușit regionaliza-
rea înaintea ungurilor. În ultimii 28 de 
ani, UDMR a fost interesată doar de Har-
ghita, Covasna și Mureș, dar n-a făcut 
pentru ele cât Dragnea pentru Teleorman. 
Dacă se concentra pe autostrada Brașov - 
Comarnic în loc să favorizeze Teleorman, 
Dragnea era chiar deștept. Dar deja întru 
într-un joc tâmpit. Nu va face nimeni au-
tostrada Comarnic - Brașov, atâta vreme 
cât politicienilor le e frică să nu fie arestați. 
"Dar de ce să îți fie teamă, dacă nu furi?", 
vor întreba cei care au votat-o pe Monica 
Macovei în 2014 sau i-au ștampilat pe 
useriști în 2016. Bolnavii sau puerilii nu 
merită răspunsuri. n
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6582 lei
1$ 3.7442 lei
1chf 4.0166 lei

Bitcoin BTC
  $ 10356.28 
Ripple XRP
      $ 1.1466 
Ethereum ETH
  $ 1113.81
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Sistemul medical românesc înghite milioane 
de euro pe an. Primăria Capitalei are un buget 
pentru spitalele pe care le administrează de l-ar 
face invidios și pe un oligarh rus. Dar și în spi-
tale, și în traiul de zi cu zi al bucureșteanului, 
scapă cine poate.
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