
Băsescu, lăsat  
pe uscat

Dacă vă închipuiați că sunt vre-
un deștept, aflați că l-am votat pe 
Băsescu în 2000 (primărie) și 2004, 
iar în turul doi din 2009 am stat aca-
să - nu puteam pune ștampila pe 
Geoană, nici chiar așa.

Alaltăieri seară, iar mi s-a făcut 
mal de mer, când l-am văzut pe  cor-
sarul Băsescu, la televizor, înjurând 
sistemul odios care a nenorocit mii de 
familii, sute de afaceri, economia Ro-
mâniei. Băsescu avea dreptate, dar el a 
impus "justiția de paradeală". Din ca-
uza lui au apărut tortura "pe haules" și 
făcătorii de plângeri. O meserie bă-
sesciană - "făcătorii de plângeri"!

Ce-mi pare rău e că din pricina 
lui Băsescu au ajuns să fie înjurați 
marinarii și constănțenii. O idioțenie, 
un exces, o dovadă de ignoranță. 
Pentru mii de marinari și de constăn-
țeni, Marea a fost mormânt. Despre 
marinari și despre constănțeni se 
spun tot felul de prostii. De pildă, că 
ar fi bișnițari. Da, au existat și vor 
exista șmecheri și bișnițari (Mircea 
Băsescu a și recunoscut), pentru că 
traficul de mărfuri, chiar contraban-
da fac parte din cultura maritimă. Iar 
primul bișnițar internațional a fost 
Marco Polo. Întotdeauna, marinarii 
au adus de peste Mari și oceane măr-
furi care nu se găseau în țările lor. Pe 
vremea lui Ceaușescu, doctorii, ma-

rinarii și șefii de restaurante de pe Li-
toral fumau Kent și Marlboro, iar 
constănțenii de rând Assos. Țigările 
Snagov erau pentru restul țării. Une-
ori, mă trezeam dimineața, la bunicii 
din Constanța (eu sunt bucureștean), 
și îl vedeam pe fratele mamei cum 
intră în camera mea, trăgând după el 
un sac cu 100 de kilograme de cafea. 
Constanța era al treilea port comer-
cial din Europa, după Hamburg și 
Rotterdam. În manualul ceaușist de 
geografie scria că ar fi fost al doilea, 
dar eu nu cred. Și nu cred nici că era 
peste Istanbul, Marsilia și Pireu. Să 
convenim că era al șaselea. Era rău, 
nu, era rău?

Din cauza ignoranței cu care se 
mândrește Băsescu, s-a cimentat și 
ideea că marinarii ar fi inculți. E un 
oraș în care s-a dansat grecește cam 
mult, recunosc. Și nu s-au adunat 
colecții de artă, deși Zambaccian a 
plecat de acolo. Dar singurul antica-
riat din Constanța de azi îl ține un 
ofițer de marină. Îl cheamă Mircea 
Voitinovici și are prăvălia pe strada 
Mihai Viteazu. Când pleca în voiaj, 
lua cu el 50 - 60 de cărți. Le citea și pe 
urmă le împrumuta marinarilor.

Știți cum îi numea Pavel Chihaia 
pe vechii mateloți? "Maeștri de mari-
nă lăsați la uscat." Ce frumos! "Maeștri 
de marină lăsați la uscat"! Băsescu e 
un maestru de marină lăsat pe uscat. 
Dar are provizii și beregata antrenată, 
nu stă el mult pe uscat, deși s-a uscat 
de dor, Costa Rica mi amor! n

Iohannis, 
aşa cum nu-l 
vezi prea des

Balada greierilor din 
bătăturile neamului

Prostie pe faţă 
sau PNL în 

pielea goală

88 de miliarde, 
recuperate fără 

cătuşe şi circ 
anticorupţie

PAG.
2 - 3

Secuimea  
şi-a tras  

„naţională” de fotbal

S-a format coaliţia  
anti Facebook

PAG.
10

Anul XXI l Nr. 6099 l mIercurI, 23 mAI 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

America şi Iranul, 
la un pas de război!

Mitingul PSD 
bate orice 
record de 
rIDIcoL

5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 99060

po
za

 z
ile

i

lasă-mă 
papa  
la mare/
să port 
chiloţii 
corset-n 
soare...

PAG.
15

PAG.
10-11

PAG.
8-9

PAG.
6

PAG.
4

detalii şocante

1€ 4.6225 lei
1$ 3.9099 lei
1chf 3.9274 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.247 
Ripple XRP
      $ 0,6683 
Ethereum ETH
 $ 681,93

anchetă la 
„arestul 
Groazei” PAG.

3

excLuSIv

După cum merg lucrurile, e tot mai limpede 
că jalba lui Ludovic Orban împotriva Vioricăi 
Dăncilă nu a picat din senin. Dormea și el liniștit, 
în calitate de cetățean, nu de penelist și nici de li-
der de partid, când, de sub pat, a ieșit spiritul civic 
și l-a luat la palme? Scoală-te, Orbane, că Viorica 
Dăncilă, în calitate de premier, de femeie de par-
tid social democrat și de cetățean vândut intere-
selor lui Dragnea s-a dat cu o putere străină? Hai, 
bre, chiar așa? Ludovice, sunt de acord că suntem 
o țară de nebuni, dar nu de cretini. Tu, ce faci 
acum, ne iei de tâmpiți? paginile 4-5

L-am văzut pe Klaus Werner Iohannis. L-am 
mai văzut și în alte dăți. Mi se întâmplă destul de 
des să-l văd, dar niciodată nu știu dacă trebuie să 
mă bucur sau să îi întorc spatele și să-mi văd de 
treaba mea. paginile 4-5
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