
Coana 
Chiriţa  
a văzut 

Star trek
Şi-a făcut Cioloş partid. Mi-a 

fost mai uşor să-i uit titulatura de-
cât s-o aflu. Din punct de vedere 
doctrinar, va fi o chestie care-şi dă 
cu Stânga-n Dreapta. Într-un ho-
geac al neomarxiştilor atei se va 
construi postcapitalismul.

În partid - numai lume bună. 
Oameni de afaceri cu Statul, oen-
gişti şi odangii ai corporatismului. 
Vă rog să vă uitaţi pe site-urile de 
investigaţii! Aproape toţi miniştrii 
tehnocraţi, ulterior membrii USR, 
au avut afaceri cu Statul.  Ministere-
le au mers bine sub Cioloş, dar Să-
nătatea a strălucit. Chirurgii au fost 
prezentaţi drept infractori, iar far-
maciile erau adrese ale fericirii. Pe 
post de panaceu - sacoşa de super-
market, burduşită cu medicamente. 
Acest partid va avea şi o limbă a lui. 
Fănuş Neagu i-ar fi zis caracalpaca. 
Eu îi voi spune păsăreasca mutanţi-
lor corporatişti. Ca să vă obişnuiesc 
cu scrânteala asta, vă propun un 
exerciţiu. Ziaristul Horaţiu Ciornei 
a ajuns la izmeneala Forbes Wo-
man, unde urechile i-au fost ciomă-

gite de gânditoarele de la multinaţi-
onale. Horaţiu e un martir. Nu nu-
mai că a avut răbdare să asculte. A 
avut eroismul să şi noteze. Eu doar 
copiez şi obosesc."Leadership, mi-
xitate, job description, gender equi-
ty, inovation hub, millenials, inova-
tion mind set, modele disruptive, 
unique sell in proposition, resha-
ping the future, wow factor, state-
mentul meu, mindset de antrepre-
nor, antreprenorial thinking, brand 
challenger, driving progress, con-
tent, eard media, risk taking, con-
fort zone (nu eşti un idiot plenar 
dacă nu foloseşti expresia "a ieşi din 
zona de confort", n.m.), neexersa-
rea discernământului în detrimen-
tul curajului, deviceless, atmosfera 
groovy, leadership throw well-
being".

E foarte limpede, nu? Bă, fetelor, 
ce să vă transmit? Mai bine vă dă-
deau escrocii de la multinaţionale 
încă 200 de euro la salariu şi vă lă-
sau să vă exprimaţi omeneşte, ca 
mamele voastre când fac zacuscă. 
Dacă mi-ar fi zis cineva, în urmă cu 
25 de ani, că aşa se va vorbi în 2018, 
i-aş fi răspuns "bă, băiatule, dacă ai 
băut ceva duminică la prânz, nu te 
mai uita după-amiaza la Star Trek!" 
Caracalpaca asta de simpozion are 
şi traducere. "Coana Chiriţa a văzut 
Star Trek".

Voi termina tot cu partidul lui 
Cioloş. Am înţeles că vânează vo-
turi de la PNL şi USR. Adică e o 
moşmoandă eterogenă de unu la 
sută. Dar va atinge 10 la sută  cu ce 
vor băga Securitatea, ambasadele şi 
diaspora în această alcătuire ciuda-
tă. Pe diasporezi îi nedreptăţesc şi le 
prezint scuze. Dar aşa sunt eu, sin-
cer şi mă costă. Vă fac o confidenţă. 
Am însoţit multe grupuri, în străi-
nătate. Eu acolo vreau să văd pieţe 
şi cârciumi, catedrale şi muzee. Cel 
mai nasol e când apare câte un di-
asporez, care îmi mănâncă din timp 
în holul hotelului, încercând să-mi 
povestească una, alta. Întotdeauna 
mă eschivez. Îmi pasă de experien-
ţele lui la fel de mult cât îi pasă lui 
de experienţele mele de supravieţu-
itor în România şi de experienţele 
mele de călător în ţara în care el 
munceşte. n
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ÎnCă o lovitură grea

1€ 4.6576 lei
1$ 3.7779 lei
1chf 3.9632 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.738 
Ripple XRP
      $ 0,4844 
Ethereum ETH
 $ 377,78
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Jale la 
simulare: 
numai 40% 
dintre elevi 
ar lua Bac-ul

Desecretizarea protocolului de colaborare în-
cheiat în 2009 între Serviciul Român de Informa-
ții şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație 
şi Justiție a lovit România în moalele capului. 
Vreme de nouă ani am fost călcați în picioare, 
tăvăliți prin noroaie, ridicați în furci, bătuți la 
tălpi, scuipați şi din nou călcați în picioare, ca să 
ne iasă din cap că democrația ar fi altfel decât 
ne-o întindeau pe pâine cele două instituții. 
Nouă ani în care cei care au conceput documen-
tul, care l-au semnat şi aprobat, foşti şi actuali 
şefi, i-au ascuns existența. 


