
Generația 
Bot

Când am scris articolul "Pizdifi-
carea bărbatului" (căutați-l, e foarte 
instructiv!) am fost copil cuminte. 
S-a ajuns deja la Mistificarea Statui-
lor. Între Istorie și Isterie stă o sin-
gură literă. Doar n-o să ne luăm 
acum dintr-o literă.

Mălin Bot a ajuns la Chișinău și 
s-a pozat lângă statuia lui Maxim 
Gorki. Cu mâna îndreptată spre 
mustața scriitorului, bineînțeles. Și 
deasupra fotografiei istorice (titanii 
între ei, na!), Bot a postat, triumfă-
tor: "I-am arătat degetul lui Stalin, la 
Chișinău". Bravo, tefeloază mică! 
Tefeloaza gândește cu ce rimează. 
Dacă va ajunge lângă statuia lui Ro-
main Rolland, va scrie "Să-ți fie 
rușine, Maria Antoaneta!" Lângă 
Nikos Kazantzakis va urla "Te bat 
de-ți sună mucii-n cap, Ahile! Aaaa, 
scuze, tu erai, Ulise?" Iar pe Panait 
Istrati îl va lua la sigur. "Tot un ne-
norocit ai rămas, Pacepa!"

Săracul Gorki! Viața lui a fost o 
fugă "de la un dogmatism la altul", 
cum scria un critic, dar uite că acest 
chin al lui continuă și azi. Mă gân-
desc la Gorki, pe Insula Capri. Sau 
la Istrati, la Nisa, unde a încercat să 
se sinucidă, scriindu-i înainte lui 
Romain Rolland "am fost arestat de 
patru ori pentru că am încercat să-

mi câștig pâinea (ca fotograf pe Pro-
menade des Anglais, n.m.). Plec fă-
ră să vă păstrez supărare." Gorki și 
Istrati n-au dus-o ușor departe de 
popoarele lor, dar cea mai bună 
viață au avut-o printre străini. Nu e 
niciun paradox. E un fel de definiție 
a Rusiei și a Balcanilor. 

"De la un dogmatism la altul" ajun-
gem până azi. Ce a făcut Mălin Bot e 
nimic. Va fi și mai rău. Bot s-a născut 
înainte de Era Calculatoarelor, Bot e 
un precursor al Generației Bot, care 
trebuie să-i poarte, cu cinste, numele. 
Geme internetul de enormități de la 
bacaulareat. Preiau și eu câteva neste-
mate de la cei care se vor îngriji de 
pensia mea. Le mulțumesc, am toată 
încrederea în ei. Citește, Bot, citește și 
tu ceva! Profesorul Bot - strivit de co-
losalii săi urmași! "Inima este cel mai 
important organ genital al omului." 
"Cu ajutorul câinelui Vitoria Lipan 
și-a găsit foarte repede zăcămintele 
soțului.". "Mircea cel Bătrân a fost în-
mormântat la Cozia împreună cu um-
bra sa." "Manole a pus-o pe Ana la zid 
și a început să o lucreze." "Eminescu 
este trist pentru că nu a reușit nimic 
în viață." Coreeeeect! Prima dată (nu 
mâine, azi) când voi trece pe lângă 
statuia lui Eminescu, de la Ateneul 
Român, voi striga "cum de-ai umblat 
netuns pe aici, ratatule, și nu te-au 
prins minerii?"  Voi încheia cu o perlă 
care li se potrivește bugetarilor milio-
nari Iohannis și Dragnea. "Împăratul 
avea o grădină și în fund un măr". n
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dragnea, război total!

„miliardarul 
falit” îl mulge  
pe „omul lui 
Băsescu”!

PAG.
2 - 3

Băsescu a 
redevenit 

animal politic

20 de milioane de candidaţi 
pentru 100.000 de posturi

PAG.
7

www.national.ro

‘

Anul XXI l Nr. 6066 l vINerI, 30 mArtIe 2018 l 2 LeI

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Putin acuză „agenturili“ 
în Colectivul rusesc 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 66060

Cântăreaţa 
ruby sparge 

tiparele: 
bijuteriile  
nu se mai 

poartă la gât, 
ci pe fund

pagina 6

pagina 3

PAG.
4-5

PAG.
11

PAG.
8

România Liberă 
l-a băgat în 
puşcărie pe 
alexander 
Adamescu

MÂnĂrii Cu aCte false

1€ 4.6569 lei
1$ 3.7819 lei
1chf 3.9494 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.523 
Ripple XRP
      $ 0,5378 
Ethereum ETH
 $ 409,63
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După „întrevederea istorică” a unui ministru 
ghanez cu ministrul Educației din România, iată 
că tocmai ce se scrie o nouă filă a „legăturilor 
tradiționale” dintre cele două țări. Este vorba des-
pre anunțarea unei viitoare vizite în Ghana a unei 
delegații de oameni de afaceri români pe care, cru-
dă ironie a sorții, presa din țara africană îi numește 
„business moguls”. 

Patriotismul trece  
prin stomac:

Frumoase vorbe am mai auzit noi din gura 
principesei Margareta despre Centenar, despre 
Basarabia și despre iubirea faţă de popor. Din 
nefericire, faptele contrazic total eleganta abu-
reală a Familiei Regale.
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