
Orange, amendată cu 
23,83 milioane de euro

Nu-i așa că  
vă era dor  

de biciclozaurii 
de pe calea 
victoriei?

În ultimii șapte-opt ani, când 
izbucnea primăvăra, aveam și eu 
trei teme. Puteți să le ziceți idei 
puține și fixe, că nu mă supăr. Ce-
le trei obsesii erau Paștele sau 1 
Mai de all inclusive la bulgari, 
maidanezii și biciclozaurii de pe 
Calea Victoriei. La bulgari renunț. 
Azi.

Nici de maidanezi nu prea îmi 
arde, fiindcă nu mai e Vadim și cu 
el aveam polemici frumoase. Fra-
za care îl enerva cel mai tare și în 
care se regăsea era "maidanezii, 
când sunt castrați, se tăvălesc cu 
mai multă demnitate decât iubito-
rii de maidanezi, la mitinguri." 
Vadim se oparea rău. "Hingherul 
nebun vrea să omoare câinii cu 
tirbușonul." Eu plusam, să-l exas-
perez. După ce n-a mai fost ales 
în Parlamentul European, i-am 
scris "o slujbă îți găsesc eu, nu te 
las. Te fac ucenicul meu. Îți iau și 
doi maidanezi și din cinci în cinci 
minute îți dau tonul la aforismul 
«cine nu iubește câinii, nu iubește 
nici oamenii». Dar eu vă iubesc 
pe toți trei. O să vă cumpăr și pa-
rizer." Cred că Vadim se distra și 

el. "Hingherul sadic e băiat talen-
tat, dar croit strâmb. E clar, are 
genă de criminal." În vara lui 
2015, cu vreo două luni înainte să 
se prăpădească, Vadim m-a sunat, 
căuta cumpărător pentru o carte 
într-un singur exemplar. Când 
Ceaușescu și-a acordat sceptrul 
de președinte și a fost omagiat de 
Dali, Uniunea Scriitorilor a scos 
un volum cât o cutie de cizme, în-
tr-un singur exemplar, cu texte 
olografe ale poeților și prozatori-
lor noștri și grafică de Corneliu 
Baba. Vadim cerea 35.000 de euro 
pe lada cu ode ceaușiste. Ne suna-
se pe mine și pe încă 500 de poli-
ticieni, oameni de afaceri sau 
ziariști. Nu l-a ajutat nimeni. 
Când a murit, am scris că mie îmi 
va lipsi acest om. Atunci, zeci de 
persoane cu suflet au fost acuzate 
de către propagandiști că sunt 
suspecte de "sindromul Stock-
holm". Ce-i aia? Un rahat.

Trec la biciclozaurii de pe Ca-
lea Victoriei, dar aici nu mai e loc 
de duioșie. La Paris, se spune că, 
în orice loc ajungi, calci prin isto-
rie. Scriitorul Nicolae Iliescu mi-a 
povestit (am mai băgat-o pe-asta) 
că un prieten stabilit la Paris i-a 
zis în "orice bistro intri, trebuie să 
te simți măreț. Poate că acolo s-a 
pișat Balzac!" Pentru București, 
Calea Victoriei înseamnă Paris. 
Nu Micul Paris. Paris. Habar n-ai 
unde s-a pișat Eminescu! Iar acești 
corporatiști de o ignoranță feroce 
au spintecat Calea Victoriei cu o 
potecă unde se scarpină în cur cu 
șeile de bicicletă. N-am nimic cu 
bicicliștii în vârstă de 10 sau 20 de 
ani. Eu am boală pe tefeloazele de 
peste 4o de ani, care, în anii '90, 
mâncau mici la "Cocoșatu'", iar 
acum se dau bruxellezi. Dacă îi 
întrebi "ce faceți, papagalilor bă-
trâni?", îți răspund că "așa-i și la 
Amsterdam". Dacă n-au putut să 
ia Rijksmuseum de la Amsterdam, 
au luat bicicletele. Atunci să mer-
gem și în saboți și să desființăm 
perdelele - cine a fost în Olanda 
știe că olandezii n-au perdele - că 
"așa-i la Amsterdam". Stăm la 
geam în sula goală și în saboți. n

dispare 
sTs! Kovesi, 

pândită la 
colţul DNA!

Traian Ungureanu îl face 
de râs pe Traian Băsescu

prOTOcOalele.  
De ce nu  

răspunde nimeni

Maricel Păcuraru, cu 
realitatea TV la dna!

„Carnea curată” 
aduce milioane 
de dolari

Trump,un gambler 
între preşedinţi
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

Cel mai bogat 
rus, arestat 
pentru că a 
ciordit de la stat
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Ştirista  
aNca  
luNGu  
„se mărită 
corespondent” 
de Nisa
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sifoNează de Nevoie

1€ 4.6548 lei
1$ 3.7746 lei
1chf 3.9600 lei

Bitcoin BTC
    $ 9844.53 
Ripple XRP
      $ 1.1275 
Ethereum ETH
 $ 939.94

Exact în urmă cu un an titram „Daniel Morar, 
reîncălzit pentru șefia DNA”, dezvăluind că s-a 
ajuns la un consens inclusiv politic pentru ca, atunci 
când se va da asaltul final la Laura Codruța Kovesi, 
să se meargă pe o singură mână, cea a susținerii lui 
Daniel Morar de a reveni în fruntea Direcției 
Naționale Anticorupție. Și cu toate că „soclul” șefei 
DNA a fost mai greu de zgâlțâit pe cât se așteptau 
strategii acestui proiect, iată că a venit și momentul 
dării cărților pe față.
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Şi Ghiţă  
şi Udrea 
respectă 
regulile 
sistemului
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dreptul cioloș pășește cu stângu’

iohaNNis,  
călcat pe 
bombeu  
de fostul  
său premier

viteza pe şoselele  
româniei ar putea 
scădea de la  
90 la 70 de 
kilometri pe oră
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Au fost oameni care au ajuns la pușcărie des-
tul de nevinovați. Poate sună forțat, dar se referă 
la cei pe care judecătorii din câmpul tactic i-au 
trimis acolo pe cinci, șapte sau zece ani, când me-
ritau doi, hai, maximum, trei ani. Sau nici măcar 
unul. O zi de închisoare este de ajuns să te mar-
cheze pentru tot restul vieții. Dar șapte, opt ani? 
Procurorii, judecătorii și îndrumătorii lor din 
SRI nu au cum să descopere asta decât dacă ajung 
și ei la pușcărie. Dar asta nu se va întâmpla nici-
odată, pentru că mecanismul aflat în spatele lor îi 
protejează perfect. 
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