
Ca să zdrunCini 
inerțiile trebuie 
să sCandalizezi 
proștii Călduți

Scuze, mii de scuze că nu vă prezint 
o cronică de pe Litoral, așa cum se în-
tâmplă după toate "minivacanțele". 
Acest cuvânt îl folosesc ziaricii, deși nu 
sunt cretini chiar toți. Se găsesc printre 
ei și ticăloși de toată stimă, de cursa 
lungă, de nădejde.

Având  un picior în ghips, am stat 
acasă și m-am distrat vreo jumătate de 
oră pe facebook. I-am ținut partea lui 
Ilie Năstase, după aventurile cu 
milițienii din Herăstrău. Am scris că 
Năstase n-a călcat pe nimeni, spre deo-
sebire de biciclozaurii care beau bere în 
Herăstrău. "Zdrențele de vârsta a două, 
care se tratează de hemoroizi cu șeile de 
bicicletă, au trecut cu roțile peste copii, 
în parcuri." Pe urmă, am adăugat că Ilie 
Năstase e un personaj pentru care nu 
s-a născut regizorul atât de talentat în-
cât să-i ecranizeze viața. Ar lua zece Os-
caruri înainte de a începe filmările. 
Imediat, m-a înjurat un grup de mai 
mu...lți cetățeni, fiindcă nu mi-aș per-
mite să susțin că un grup de maimu...

Inerțiile nu le poți dinamita. 
Cetățeanul are nevoie de inerție, pentru 
că inerția reprezintă medicamentul lui, 
lesa lui. Însă merită să zdruncini 
inerțiile măcar cu un centimetru. Și să 
scandalizezi categoria "Proști călduți". 
Daaaa, calduțul trebuie scandalizat! 
Calduțul abuzează de lozinci precum 
"toți suntem egali în fața legii", "nu se 
comentează deciziile justiției" sau "așa 

am învățat acasă și la școală". La școală 
ai învățat și că unu plus unu fac doi. Da-
că ții cont de idioțenia asta, ești termi-
nat! Singura ta șansă e să faci copii 
(soția îi face, nu tu, calduțule!), că poate 
nu vor semăna cu tine. Dacă unu plus 
unu fac doi, atunci plătește ratele ban-
care, că o să trăiești toată viața din sala-
riu, calduțule! Au existat sclavi care s-
au eliberat mai repede decât dependenții 
de bănci. Oamenii care au schimbat lu-
mea (în artă, în știință, în afaceri, în 
construcții) nu au fost călduți. Pentru 
călduți e deontologeală. Dar calduții 
devin agresivi după ce primesc 
legitimații, nu legitimare, de ziariști. Ei 
își imaginează că au intrat în presă ca să 
devină nechezolul miliției, nicidecum 
voci. În loc să fie soliști, ziaricii vor să 
fie glasul sau chiar brațul înarmat al 
opiniei publice și să pună cătușe. Dacă 
nu știați, "prostia omenească se mani-
festă prin opinia publică" (Pamfil 
Șeicaru). Da, dom'le, ziaricii nu aspiră 
să ajungă soliști, ei se află "în slujba citi-
torilor." În cazul asta se deschid două 
variante. Sunt impostori sau paranoici.

Sâmbătă am avut și o bucurie. Pare 
sportivă, dar e politică. Finala Cupei, la 
fotbal. "Craiova Minima - F C Moralia 
Scornicesthendorf: 2 - 0", după cum a 
rezumat perfect Nicolae Iliescu. N-am 
mai ținut cu Craiova de pe vremea când 
Balaci și Cârțu jucau în cupele europe-
ne. O Craiova în surdină valorică, pa-
tronată de un votant al lui Burleanu, a 
bătut FDGR din Sibiu, noul F C Olt 
Scornicești. Sasul elocvent ca un Tra-
bant crede că Europa se termină la Si-
biu sau la Brașov. Eroare. Așa cum Ma-
teiu Caragiale îi spunea lui Păstorel Te-
odoreanu (regret, nu mai știu unde am 
citit), Europa se termină la Capșa -  pre-
lungirea Franței Imperiale în Balcani. 
Mai exact, la Maison Gregoire Capșa, 
fourniseur des Cours Royales et princi-
eres. Că nu mai e nici Capșa ce a fost, 
mi se pare normal, din moment ce 
milițianul  Marian Godină, în loc să flu-
iere după căruțe, are păreri despre Ilie 
Năstase. 

Godină, atenție în intersecție, Go-
dină! Ia uite: alai, panaramă, ritualuri 
de trib, cocină și tufiș! Trece nunta pe 
banda întâi, Godină! Intră, în alarmă, 
Godină! A scăpat nașu' găina din 
paporniță! Prinde-o, Godină, că a lu-
at-o pe contrasens! Și e nereflectorizată! 
Amendeaz-o, Godină! Și ia-i carnetul! 
Și cheamă televiziunile! Să-i filmeze pe 
lăutari, care au scos-o pe loc: Godină, 
Godină/ full-time c-o găină! n

Hăineală, 
în locul 
lui Kovesi!

Hai sictir, 
ipocriţilor!
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şi-a trimis oamenii la Câmpina

1€ 4.6288 lei
1$ 3.9524 lei
1chf 3.9799 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.267 
Ripple XRP
      $ 0,5766 
Ethereum ETH
 $ 533,82

Victor Ponta nu a trădat. Ci s-a trădat, ceea 
ce este cu totul altceva. Și a făcut-o singur, fără 
să aibă nevoie de ajutor. A reușit, deși nu i-o ce-
ruse nimeni, să-și dea arama pe față. Așa o fi 
simțit el nevoia, după ce a fost achitat de Înalta 
Curte în primă instanță și crezând că acum a 
ajuns un fel de Dumnezeu al politicii. În realita-
te, Ponta nu a ajuns nici până la gradul de muce-
nic-adjunct în calendarul bisericesc al celor 
pripășiți aiurea în Raiul PSD. Poate, cel mult, o fi 
fost un Cuvios Mărturisitor pe la vreun serviciu 
de informații. paginile 4-5

De când lumea, politicienii își schimbă opi-
niile ca pe ciorapi, în funcție de interese. Poves-
tea se împute cu adevărat atunci când ope-
rațiunea este făcută nu cu ștaif și cap ci ghiol-
bănește, așa cum se întâmplă de exemplu în 
România noastră.  
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