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Sub ultimul meu articol, am primit 
un mesaj duios. Îl reproduc. Necenzu-
rat. Am umblat doar la punctuaţia iscu-
sitului condeier. Prodigiosul autor are 
unele probleme cu virgulele şi punctele 
de suspensie, nimic semnificativ, talen-
tul dumnealui contează. 

Vă doresc o lectură cu delicii! "Bă, 
bou în ghenă! Lucrez la o corporaţie şi 
am un credit (textul începe cu o doză 
de optimism, n.m.) de 400 de euro pe 
lună pentru o maşină premium (deşi a  
mierlit-o, Enzo Ferrari a confirmat - 
pentru acest domn corporatist a fă-
cut-o roşie). Dar câştig 1600 de euro 
net (Onassis!, n. m.). Îmi rămân mulţi 
bani (oho!, n.m.), vrei să-ţi dau un cre-
dit şi ţie? Dar o mhuie nu vrei? Te-n 
morţii mhă-tii de freak of nature, cor-
pulatristule!" Mamă, asta-i situaţia, as-
ta-i munca mea! Eeeee, ce ziceţi? Mi-a 
tras- o copilul! M-a avut, este? Este sau 
nu este? Aia cu "corpulatristul" e chiar 
frumoasă, o voi împrumuta.

Dincolo de gingăşia mesajului exis-
tă lucruri grave. S-a dezvoltat o clasă 
socială entuziastă, cu 1000 - 2000 de 
euro pe lună, care se crede bogată. Acest 
atlet al multinaţionalelor are atât de 
mulţi bani încât îşi permite să le ofere şi 

celor pe care îi dispreţuieşte. Mie mi-a 
dat şi alte chestii, aţi văzut. La anul, 
Onassis care trăieşte în rate ne va sfida: 
îşi va cumpăra un tricou Boss direct 
din reprezentanţă, că s-a săturat de ou-
tlet. Acesta este simptomul sărăciei - cu 
1000, 1500 de euro pe lună, înrobiţii la 
multinaţionale se simt foarte siguri pe 
ei. Dacă ar avea 2000 de euro, şi-ar lua 
Rolls - Royce în leasing. Nu râdeţi, că 
până şi vacanţele şi le fac pe credit. Eu 
am fost din Saint - Jean - Cap - Ferrat şi 
Capri până la Evian sau Gstaad, dar aş 
fi preferat să mă duc la Călimăneşti de-
cât să mă împrumut pentru concediu. 
În vacanţă, poţi să te îmbolnăveşti sau 
să te cerţi cu nevasta, asa că tot ce îţi do-
reşti, când te întorci, e să uiţi de depla-
sarea aia. Noua clasă conducătoare 
(corporatismul multilateral dezvoltat) 
se împrumută pe şase luni sau un an ca 
să urce în avion. Treaba oamenilor, dar 
nu poţi să dai lecţii când fiinţa cea mai 
apropiată de creierul tău e păduchele 
care-ţi parcurge părul de pe ceafă în 
drum spre ureche. 

Tefeloazele astea mai au o chestie, 
absolut copleşitoare. Sifonăria. Fiind fi-
ul unui mare stomatolog, am învăţat de 
mic că duşmanul meu este securistul. 
Am văzut zilele trecute un reportaj, la 
PRO TV. Un gunoi de vreo 25 de ani îşi 
pusese pe bord ori sub retrovizoare o 
cameră video sau cu ce rahat filma el 
(nu ma pricep la tehnică şi n-am înre-
gistrat pe cineva nici când am luat in-
terviu) şi se lăuda că trimite la miliţie 
imaginile cu şoferii care greşesc în tra-
fic. Iar PRO TV îl prezenta ca pe un 
erou, făcea elogiul sifonăriei. n
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emisiunea „ie, românie” , prezentată 
de Mircea radu, s-a oprit brusc: fără 
Marea finală şi fără Marele Premiu.  

Adică, final fără finalizare
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TrisTeţe MAre...

1€ 4.6606 lei
1$ 3.7886 lei
1chf 3.8902 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.835 
Ripple XRP
      $ 0,8793 
Ethereum ETH
 $ 620,03

paginile 8-9

Lui Orban i-a băgat ci-
neva în cap că este liberal. 
Nu pot să-mi dau seama de 
unde i se trage şi nici cine 
l-a luat la mişto în halul ăs-
ta. N-o fi el academic ter-
menul „mişto”, dar lumea îl 
înțelege fără probleme. De 
asemenea, nu pot să îmi 
dau seama când a căpătat 
simptomele astea. Când a 
dat mâna cu Radu Câm-
peanu şi i s-a părut că se 
pupă pe obraji cu Revoluția Franceză sau când 
regretatul regizor Mişu Mora i-a spus că libera-
lismul o fi el ca o licoare, dar nu trebuie băut? 
De la cântatul pe strune cert nu i se trage, căci 
balade cu „Liberal la oi m-aş duce” sau „Am iu-
bit un liberal” nu există. 
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DruM bun sPre MAre în vAcAnţA De 1 MAi!


