
Vasile Dâncu 
și Centenarul

Vasile Dâncu a rezolvat, mi se pare 
normal, problema Simonei Halep cu 
sponsorii. "Un pic de demnitate, un 
pic de efort și un proiect de centenar" 
(...) "Să facem o colectă publică pen-
tru Simona Halep, am putea aduna, în 
câteva zile, donând fiecare fan câte 
puțin, mai multe milioane pentru a fi 
noi, poporul român, sponsorul aces-
tei fete care aduce imagine bună Ro-
mâniei. Dacă cei 3 milioane (în patru 
cuvinte, trei greșeli de intelectual fin - 
cacofonie, dezacord și numeral înfipt 
în text cu cifre, deși e mai mic decât 
zece - n.m.) de telespectatori români 
de la finala recentă ar da câte un sin-
gur euro, am putea scrie noi pe tricoul 
Simonei orice vrem".

Mulțumim, nea Vasile, uneori 
"istoria are nevoie de un ghiont" 
(Lenin). Citatul din Lenin și altul 
care va urma, tot legat de Lenin, le-
am luat din cartea "Împăratul cu 
șapcă, Regimul Băsescu și elitele sa-
le", semnată de Radu Călin Cristea 
și apărută la RAO. Nea Vasile, l-ai 
depășit pe Lenin, dar nu de acum, ci 
de când ai fost vicepremierul pese-
dist al Guvernului tehnocrat Cioloș! 

Și ce ar trebui, nea Vasile, să scriem 
pe tricoul Simonei Halep? "Burlea-
nu, reales la FRF" - ar fi un text bun? 
De ce să nu-l ajutăm și pe protejatul 
matale, de la federație? Doar ți-a 
fost student, se și vede. Ce viziune 
economică avangardistă are un fost 
vicepremier! Miciurinista încruci-
șare Cioloș - Dâncu reprezintă răs-
punsul la întrebarea "De ce nicio fir-
ma, având capital sută la sută româ-
nesc, nu contează pe plan mondial?" 
Dâncu și Cioloș sunt niște Băsescu 
și Iohannis mai mici. În țările puter-
nice, economicul e mai important 
decât politicul. Preșe dintele și mi-
niștrii fac lobby pentru companiile 
din țara lor. La noi, președinții apla-
udă instituțiile de forță care îi dis-
trug pe afaceriștii autohtoni.

După ce a sfeclit-o grandios cu  
Halep, nea Vasile sociologul ne-a 
avertizat că "o să public concluziile și 
statistica reacțiilor, precum și analiza 
interacțiunilor dintre noi". Nu, nu, 
nu mai trage, nicio concluzie, nea 
Vasile! Chiar așa soporific cum ești,  
ideea matale a deșteptat România, a 
fost o tornadă de inteligență din ca-
tegoria "Și se auzi deodată glasul lui./ 
Ramele parcă se mișcară-n cui./ 
S-asculți, urechile ți-erau sărace;/ Le-
nin citea Decretul pentru pace". Poe-
zia e de Eugen Jebeleanu. Sub Cioloș 
și Dâncu, Jebeleanu a devenit și verb, 
în franceză. J'ai beleanou, tu as belea-
nou, il a beleanou. Calamburul nu-
mi aparține, e vechi. 

Ca să înțelegeți cum politicul în-
raureste (cu cianuri) fotbalul, mai 
vin cu o paralelă. Marcel Pușcaș a 
povestit că secretarul general al FRF 
i-ar fi spus "m-am angajat la federație 
fiindcă îmi doresc să ajung să beau și 
io o cafea pe malul Lacului Leman". 
Subțire. În "Împăratul cu șapcă", Ra-
du Călin Cristea scrie că Băsescu nu 
putea să-l sufere pe viitorul europar-
lamentar Cristian Preda. "Nu îl găsea 
necesar, dar îi făcea plăcere să recu-
pereze ce respingea Tăriceanu. Îi 
reproșa lui Preda că a profitat de bu-
getul alocat Francofoniei (2006), că 
VĂZUSE LUMEA FRANCOFONĂ 
DUCÂND PERSONAL INVITA-
ȚIILE, DEȘI PUTEAU FI TRIMISE 
PE CALE DIPLOMATICĂ." n
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Gaură de 
miliarde  
în buGetul 
SRI!

rareş bogdan 
atacă Franţa  
la baionetă

dragnea, 
stricat  
de liviu 
dragnea

EADS, 
bomboana 
pe coliva 
MICROSOFT!

PSd conduce 
românia pe 
ultimul drum 
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Povestea 
hoţului 
român 

obsedat  
de modă

Chef-ul de la elysee  
îi învaţă meserie pe 
tinerii gay din israel

armata uK, daune de 
milioane pentru că  
a speriat găini şi vaci
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De necaz, Iohannis a fugit în Tenerife PAG.
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6423 lei
1$ 3.7433 lei
1chf 4.0046 lei

Bitcoin BTC
     $ 7216.41 
Ripple XRP
      $ 0.7083 
Ethereum ETH
 $ 731.80 5
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„România 
nu stă în 
Simona 
halep”, a 
spus 
Sorana 
Cîrstea în 
drum spre 
Fed Cup. 
Dovada e 
chiar ea.

Bună şi 
directă

Ceva se întâmplă cu marele lider. Lucrurile 
merg mai prost decât îi merg gândurile. Iar gân-
durile..., mă rog, hai să nu intrăm în amănunte. 
Când apare în fața camerelor, și de regulă nu apa-
re, trebuie alergat, dă răspunsuri în dodii. Drag-
nea cel de acum nu mai seamănă cu cel pe care îl 
știam. De principiu, a rămas la fel de „amfibiu și 
vâscos”, ca să îl citez pe Răzvan Boanchiș, coleg și 
pamfletar de talent. Dar, mai nou, mi se pare că 
Dragnea a căpătat și o nuanță de cocleală pe care, 
înainte, nu i-o găseai. Arată ca și cum ar fi fost 
stricat chiar de către Liviu Dragnea.

bursele,  
pe roşu!  
vine  
cRIza?
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Numai talentul te poate face să hoinărești cu 
gândul pe unde nici nu ai visat. Numai talentul 
te poate face să o iei razna prin istoria bunului-
simț. Și tot talentul te face praf când, crezând că 
știi ce nu ai știut niciodată, ajungi să furi orașe. 
Da, da! Să furi orașe!


