
Odangii și  
haimanale  
pe axa Bruxelles 
- Moscova

Dragnea și Irina, vodevil subțire, 
cu un corb bătrân și o turturică. Ro-
mânia e inepuizabilă când vine vorba 
despre comedii antologice. Săptămâ-
na trecută am avut minunatul cuplet 
cu fugari. DNA sughiță/ după Elena 
și Ghiță/ Bica gagica/se arde-n Costa 
Rica/ Monica urâțica/ vrea să prindă 
gagica/ și să verse la Bruxelles/că-i 
curățat și Trăienel.

Dar cel mai bine m-am distrat în 
2014. Atunci, Băsescu și-a atomizat 
intelectualii lingăi, anunțând că o 
susține pe Elena Udrea la președinție. 
Ca să forțăm zoologia, viperele sche-
lălăiau. Dar s-au reorientat iute. Ziari-
cii au o expresie. Una stângace, că 
sunt tâmpiței. Cutare e "nebun în sen-
sul bun al cuvântului". O împrumut și 
o adaptez, mulțumindu-le ziaricilor, 
cu politețea care m-a consacrat: hai 
sictir! Așadar, Andrei Pleșu, "fiind 
pervers în sensul bun al cuvântului", 
s-a prins că Iohannis va fi președinte, 
așa că s-a dat cu el. Liiceanu, "fiind 
gâscan în sensul bun al cuvântului", 
s-a apucat să o susțină pe Monica Ma-
covei. Nu era singur. Din suita lui Lii-
ceanu făceau parte toți sorosiștii 
întârziați. Conceptul Soros - Antico-
rupție e depășit de zece-cinșpe ani. 

Soros - Anticorupție a început din 
Vestul Europei, din Portugalia. Sper 
că n-ați uitat de europarlamentara 
Gomes, care i-a certat pe pesediști 
săptămâna trecută și a avut dreptate. 
Dar Soros - Anticorupție a pornit în 
1998. Țin minte exact, fiindcă luase 
Saramago Nobelul și eram, din întâm-
plare, la Porto. Am fost la un restaurant 
de Fado, aflat la rădăcina unui pod pes-
te râul Douro, cu deputații Nicolae Di-
de și Dan Barbaresso (penețecedist, 
stomatolog). Aceștia se întâlniseră cu 
niște omologi de-ai lor portughezi, de 
la care aflaseră că urma să înceapă pri-
goana. Astăzi, numai noi am rămas cu 
tortura. În Europa civilizată, se lucrea-
ză pe Soros-Învățământ. Între Soros - 
Anti corupție și Soros - Învățământ a 
fost faza Soros - Protecția Mediului, cu 
maimuțoii aia pe baza de voluntariat. 
Niște cretinuți se cred Hansel și Gretel, 
se plimbă prin pădure ca Scufița Roșie 
și adună peturi, iar bagabontul care a 
înființat oengeul ia banii.

Cea mai frumoasă vrăjeală a intec-
tualilor iubitori de cătușe e aia cu 
"Suntem cu Europa!" Dar noi, ăștia 
care nu urlăm, cu cine suntem? Natu-
ral, tot cu Europa. Cu rușii n-avem 
cum să fim nici dacă am vrea, fiindcă 
ne disprețuiesc. Și nu de acum, ci de la 
Panait Istrati încoace - caz tragic, cu 
Istrati nu glumim. Dar putem face 
poante despre fidelitatea noastră când 
ne amintim că, în 1990, cei mai mari 
proamericani erau fiii călăilor veniți 
după 23 August 1944 pe tancurile so-
vietice. Luînd-o tehnic, cum, cum, 
cum să fim cu rușii? În secolul XIX și 
în prima jumătate a secolului XX, în 
saloanele noastre se vorbea franceza. 
Chiar și pe vremea lui Kiseleff - tot 
franceza. Iar azi vorbesc engleza până 
și cei care n-au făcut engleză la școală. 
Și nu știu rusă nici cei cărora li s-a 
predat rusa la școală, ca materie obli-
gatorie. Să presupunem, însă, că au 
rușii vreo intenție cu noi. Se vor folosi 
de securiști, nu le trebuie odangii. Dar 
după ce se vor instala, vor duce vreo 
50 de deontologi la Moscova și la San-
kt Petersburg, ii vor ține o lună pe icre 
negre cu polonicul și vodcă la găleată. 
Precedentul există. Și e recent. Așa a 
procedat Azerbaidjan. Ce reportaje 
limbiste am văzut la televizii și în re-
vistele de cultură! n
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6607 lei
1$ 3.7771 lei
1chf 3.9871 lei

Bitcoin BTC
         $ 9.143 
Ripple XRP
      $ 0,7825 
Ethereum ETH
 $ 691,98
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„deTaŞaţii“ nu sunT 
văzuţi cu Ochi buni

eXClUsiv

Sigur că presa se va zbate să scoată cât mai 
mult de pe urma audierii lui Florian Coldea în 
Comisia de control a activității SRI. Probabil că 
vreo două zile nu vom mai avea alte lucruri cât de 
cât interesante de văzut la televizor. Iar în ziarele 
tipărite, tot mai puține de la an la an, cam la fel. 
Subiectul „Coldea” va pune monopol pe pagina 
întâi și pe a treia. Singurul care nu se va zbate es-
te Coldea. Nu are niciun motiv. Totul s-a des fă-
șurat după cum a vrut.

Orban îl 
înfundă 
pe Klaus 
iohannis


