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Din punct de vedere politic și eco-
nomic, Dragnea, nicidecum biciclistul 
din titlu, a ratat tot pentru țară și a 
obținut maximum pentru el. Mediul 
privat e pulverizat. Toată lumea visează 
să se angajeze la Stat. Dar nu ca medic 
sau profesor. În paralel (fără legătură cu 
statul numit astfel), individul amfibiu și 
vâscos s-a pus bine cu toate instituțiile 
de forță și mimează că încearcă o relație 
civilizată cu Bruxelles. Și tot în paralel, 
în ministere sunt angajați specialiști de 
renume mondial, din Roșiori, Alexan-
dria și Videle. Fel de fel de verișori din 
Roșiori devin ștăbuleți bugetofagi la 
București, iar medicii vor să plece din 
România sau se reorienteaza în jos, în 
văgăunele profesiei. Am cunoscut chi-
rurgi care ar dori să vândă și ei medi-
camente, fiindcă merge bine comerțul 
cu sănătatea și așa nu ar risca să-i acu-
ze de malpraxis prostoboii din presă. 
În paralel, bineînțeles că în paralel, 
șampaniile de 1 Mai, la Mare, erau co-
mandate de fiii unor angajați la stat. 
Puneți-i să conducă un chioșc cu napo-
litane și biscuiți! Într-o săptămână dau 
faliment, garantat.

În paralel - paralel - paralel, parale-
lul Iohannis putea să devină un 
președinte agreat de toți românii. Eu 
am boală mai mare pe Dragnea decât 
pe tefeloaze, pentru că există și tefeloa-
ze idealiste. Aș fi trecut, săptămâna asta, 
cu totul de partea "tinerilor frumoși și 

liberi", cât și a lui Iohannis, dacă 
președintele s-ar fi arătat uman, cum îi 
cere funcția, în raport cu arestările, con-
damnările și încălcarea unui drept fun-
damental precum eliberarea condi-
ționată. Dar sasul elocvent ca un Tra-
bant a ratat șansa de a-i strânge pe toți 
românii, pentru că el e Torquemada bu-
getofagul! Și nu orice fel de bugetofag, 
ci un bugetofag de dreapta. Exact, exact, 
un bugetofag de profesie ne învață ce 
înseamnă să fii de dreapta. Iohannis ra-
tangiul este primul primar român care 
condamnă corupția. Când conducea 
Sibiul și avea de reparat sau de constru-
it ceva, cu cine colabora Iohannis? Nu 
cumva cu firmele prietenele? Nici nu 
l-aș acuza pentru asta, fiindcă nimeni 
n-ar lucra cu dușmanii și n-ar organiza 
licitații pentru orice flecușteț. Există 
breșe în toate sistemele, în toate statele, 
și acestea sunt speculate, e firesc.

Domnule Iohannis, știți ce se întâm-
plă în instituțiile de forță de care dum-
neavoastră nu erați, înainte de 2014, în-
drăgostit ? Știți, cum să nu știți? Bugeto-
fagii de acolo câștigă mai frumoooos 
decât fraierii din privat, pe care tot ei, 
bugetofagii, îi încătușează.

Sunteți, de asemenea, un mare turist 
român, domnule Iohannis. Am scris și 
ieri despre deosebirea dintre turisți 
(vilegiaturiști) și călători (drumeți). Că-
lătorii au și dimensiune culturală, în fi-
ne. Aflăm mereu de la televizii că un 
milionar băștinaș sau altul (unul ieri, 
altul azi) a făcut o excursie extravagan-
tă, la business class, pe ruta București - 
Paris - Buenos Aires - Montevideo - 
Lima. Și pe urmă ni se spune că băiatul 
ăla care confundă Slovenia cu Slovacia 
și Lituania cu Letonia, dar și-a cumpă-
rat magneți de frigider de lângă Mac-
hu Pichu, e angajatul unei primării. 
Adică bugetofag de dreapta, ca dum-
neavoastră! Toți angajații de la vârful 
primăriilor sunt hoți, iar dumnea-
voastră erați onest, aha, aha, aha, 
acum am priceput!

Ce ziceți, domnule Iohannis? Toată 
lumea a venit pe Calea Victoriei cu bici-
cleta, nu-i așa? Plin Bucureștiul de fra-
ieri, noroc că ne-a deșteptat Sibiul. În 
urmă cu vreo sută de ani, ciclism de Ca-
lea Victoriei practica doar Mitza Bici-
clista, damă de protipendadă, cocoțată 
pe velociped. Iar Miticii lui Caragiale 
cred că strigau după ea "Mitzo, ți se în-
vârte roata!" Domnule Iohannis, dum-
neavoastră vi se învârt rotițele? n
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„Nicio zi fără invenții” pare să fie noul logo al 
Comisiei Europene. Jean-Claude Juncker, preșe-
dintele ei, a gândit că e momentul ca UE să ajungă 
la rezultate maxime cu mai puține eforturi financi-
are. Motiv pentru care a propus un buget care pre-
vede posibilitatea suspendării, reducerii sau re-
stricţionării accesului la finanţarea din partea UE 
în mod proporţional cu natura, gravitatea și am-
ploarea deficienţelor care afectează statul de drept. 
Ce risipă de vorbe pentru a masca, de fapt, că statul 
de drept trebuie să fie așa cum vrea UE, nu după 
cum îl vedem noi. Valabil și pentru alții, care bat cu 
pumnul în masă.

Și ce s-ar mai fi odihnit ei și de acest 1 
Mai... Cum cine? Agenții Fiscului, preafericiții 
salariați de la ANAF, organ cu jumătate de 
personal specializat în înalte studii de tăiat 
frunze la câini.


