
Băsescu, primul 
comandant 

deBarcat  
de ospătari

Traian Băsescu a fost la TVR, dar 
nu prea ştia cu ce ocazie şi în ce calita-
te. Ca să ajung la ce a făcut el în emisi-
unea lui Ionuţ Cristache, o voi lua pe o 
linie maritimă ciudată, voi trece alt Gi-
braltar. Am o întamplare veche.

S-a petrecut în urmă cu vreo zece 
ani, pe un stadion. Echipa de filmare în-
cerca să-şi instaleze sculele, dar întâmpi-
na rezistenţa unui directoraş destoinic al 
clubului organizator. Orice îi spuneai, 
orice îl întrebai, ambiţiosul de meserie 
răspundea: "asta nu se poate, cât sunt io 
aici!" "Nu vă merge cu şmecheria, cât 
sunt io aici!" "Bă, nu mişcă nimeni, cât 
sunt io aici!" "Aţi înteles, da? Cât sunt io 
aici, trailailai şi trailailai!" Exasperaţi, oa-
meni l-au sunat pe preşedintele consiliu-
lui de administraţie, un om foarte inteli-
gent, cult şi discret. Ziariştii i-au expli-
cat: "domnule preşedinte, există un 
contract între televiziune şi club, dar 
domnul ăsta ne obstrucţionează, nu ne 
scoate din «cât sunt io aici!»". Inspirat şi 
neconflictual, preşedintele a găsit solu-
ţia în trei secunde. I-a zis unui alt acţio-
nar "vezi că o să-l trimit pe viteaz la ti-
ne, spune-i că l-ai chemat ca să-l intrebi 
nu ştiu ce." Pe urmă, preşedintele s-a 
dus între ziarişti şi i-a şoptit tenacelui 
doldora de importanţă "domnule profe-

sor, vedeţi că vă cheamă X, e nevoie de 
competenţa dumneavoastră în toate 
sectoarele de activitate." Destoinicul a 
plecat, iar preşedintele li s-a adresat zia-
riştilor. "Gata, faceţi cum am convenit în 
contract! Vedeţi? Nu mai e aici! Specia-
listul nu mai e aici!"

Aşa şi cu Băsescu. Exact ca în jocul 
copilăriei: e aici, dar nu-i aici, e la groa-
pa cu furnici, dar el crede că-i aici. Iar 
furnicile, oh, trădează şi furnicile, bă-
trânul greiere a fost vândut de furnici. 
Săracul de el, se credea undeva prin 
2010, încă se certa, la TVR, cu mogu-
lii! Degeaba, degeaba îi explica maess-
sstrul umorisssst Crisssstoiu că mogu-
lii au fost înlocuiţi de sergenţi majori. 
Degeaba. Când l-a rugat Cristache să 
comenteze o declaraţie a Elenei Udrea, 
Băsescu i-a cerut moderatorului s-o 
sune - "nu mai aveţi numărul ei?" Dar 
matale, nea Traiane îl mai ai? Îţi vine 
să-l atingi cu degetul, în unele seri, 
când eşti în dispoziţie de romanţe? 

Încercatul matelot a lăudat-o şi pe 
Ingrid Mocanu, care i-a transmis unei 
procuroare "dacă doreai să fii vedetă, 
trebuie să te faci artistă!" Reacţia doam-
nei Mocanu este demnă de superlative, 
fără discuţie. Dar cine a creat acest 
corp de balet, domnule Traian Ba-
ryshnikov?  Capul sus, ochii spre chel-
ner, fiindcă există şi infidelităţi mai 
mari! Impotriva dumitale a întors ar-
mele şi intelectualitatea rasată, pe care 
ai furajat-o. Regret, nea Traiane, dar 
eşti primul comandant de cursă lungă 
pe care l-au debarcat ospătarii! n

Isărescu, 
băgat  
pe lIsta 
neagră  
a sua!

Va fi haos! 
sanItas 
blochează 
bucureştiul

notificări  
de plată  

pe crucile  
din cimitir 

biciclistul 
s-a apucat 
de politică

ue ne îndeamnă: 
turnaţI, românI, 
turnaţI tot!

Vindeţi rapidul 
şi la kil’?

J lo, 
ce-a 
fost şi 
ce-a 
ajuns
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Dineu cu pipăieli 
la casa albă

IsIs are bani cât o 
supercorporaţie
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anchetele stau pe loc

1€ 4.6474 lei
1$ 3.8065 lei
1chf 3.8777 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.860 
Ripple XRP
      $ 0,7780 
Ethereum ETH
 $ 602,77
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exclusIV

Revelația omului Iohannis este surprinzătoare. 
A preşedintelui Iohannis - colosală. Iar a biciclistu-
lui Iohannis - abisală de-a dreptul. Primul a desco-
perit, pe vremea când făcea naveta pe două roți de 
la Agnita la Sibiu, că dacă viitoarea soție va da 
meditații la engleză, el va ajunge un om bogat. Și 
chiar aşa s-a întâmplat. Al doilea a aflat că, la 
Bruxelles, poți recita acelaşi discurs, lumea te va 
vedea deştept oricum. Iar al treilea a descoperit că 
poate face şi politică. 

Cu o zi înainte de a se bucura de miniva-
canţa de 1 mai, bucureştenii vor îndura, astăzi, 
un adevărat haos rutier. Pentru că Federaţia 
SANITAS iese în stradă, Brigada Rutieră a Ca-
pitalei va restricţiona temporar traficul rutier 
în zona Piaţa Victoriei, între orele 10.00 şi 
15.00. Și să sperăm că nu veţi avea nevoie nici 
pe la spitale… paginile 8-9
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Gruparea giuleșteană 
a ajuns să coste cât  
o pensiune la azuga
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