
SoroS și radu 
Mazăre,  

Mihai șora și 
Pavel Chihaia
Pentru că sunt un cetățean UE dis-

ciplinat, voi adapta o expresie. "De-
geaba îi dai lăutarului sau ursarului să 
mănânce toată săptămâna, dacă nu-i 
dai și duminica." Așa e, te înjură, dacă 
l-ai sărit de la porție, te înjură, dar te 
înjură mai rău decât ăla căruia nu i-ai 
dat niciodată o cărniță în ciorbă. Din 
acest punct de vedere, Soros e om se-
rios, plătitor la zi, seamănă cu Radu 
Mazăre. Cum i-a ținut Mazăre (mă 
refer la venituri constante, nu compar 
sume) pe pensionari - așa i-a ospătat 
și Soros pe oengiști. 

"15000 de lei, salariu de sorosist", a 
scris Tache, în "Național". Atât ia în 
România "un activist sorosist care face 
pe formatorul democratic". Dar fiți 
atenți cum i-a carotat Primăria Capita-
lei pe sorosiști, potrivit epustuflantului 
Tache! "Consiliul General al PMB a re-
tras de pe ordinea de zi proiectul de de-
cizie privind asocierea Primăriei Sec-
tor 2 cu fundația Freedom House, prin 
care activiștii sorosiști ar fi urmat să le 
țină lecții de anticorupție funcționarilor 
publici. Pe bani publici!". Nea Soros, 
dar o formațiune paramilitară nu-ți 
faci? Sau ai deja? Nu cred că ai. Pionie-
rii din Piața Victoriei întră la categoria 
papaciochiști de Centrul Vechi.

Altceva mă îngrijorează, nea So-
ros! Oferindu-le 15000 de lei pe lună 
activiștilor matale, îi superi pe 
corporatiștii care plătesc rate bancare 
și strigă gratis, fiindcă i-a trimis CEO, 
lua-ne-ar vigoarea la mișto! Fenome-
nul e periculos și eu nu vreau să apară 
tensiuni insurmontabile în miezul fo-
sforescent (de la luminițele smartp-
hone) al colectivului tefelist.

Nu-i mai scinda, nea Soros, că și-
așa copilașii (unii candizi bat spre 60 
de anișori) stau prost la capitolul men-
tori! Seniorul lor, Mihăiță Șora, are 102 
ani. Îl alint - Mihăiță -  pentru că s-a 
dovedit  zburdalnic la Olimpiada de 
Iarnă din Piața Victoriei. Dacă se su-
păra, Mihăiță juca leapșa pe ouate într-
un picior, cu ochii închiși și cu o mână 
la spate, ca să nu dea croșee ca Mike 
Tyson. E aceeași mână cu care îi ducea 
cafeaua Anei Pauker. În timp ce Șora 
era chevalier servant pentru Ana Pa-
uker, comuniștii topeau "Blocada" lui 
Pavel Chihaia. N-au auzit tefeloazele 
de Chihaia. Are 96 de ani și trăiește la 
Munchen. Dacă "Blocada" avea, în 
epocă, ecoul meritat, Istoria Literaturii 
noastre ar fi arătat altfel. "Cronică de 
familie" (Petru Dumitriu), "Moromeții" 
(Marin Preda) și "Groapa" (Eugen Bar-
bu) ar fi fost pe trena romanului publi-
cat de Chihaia la 25 de ani. Dar să-l las 
pe Pavel Chihaia să se prezinte singur, 
într-o scrisoare către Ion Negoițescu. 
"Împreună cu Vladimir Streinu, 
Șerban Cioculescu, Constant Tonega-
ru, Teohar Mihadas, Iordan Chimet 
(...) am activat, încă din 1946, în 
organizația anticomunistă Mihai Emi-
nescu. Timp de doisprezece ani - din 
1948, când am fost concediat de la 
Direcția Generală a Teatrelor - am 
schimbat meserii că «zilier», figurant, 
caloriferist, săpător la construcții, la 
drumuri, atunci când am avut norocul 
să nu fiu descoperit ca «om cu dosar», 
până ce amintirea unui scriitor cu nu-
mele meu s-a stins și, în 1960, m-am 
putut angaja la Secția Medievală a In-
stitutului de Istoria Artei, scriind ulte-
rior pentru câțiva inițiați. Am revenit 
în literatură abia în 1985, după fuga în 
Occident din 1978."

Anticomunism făcut la timp! Te-
feloazelor, mă opresc, fiindcă încep să 
mă enervez! n
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Se reașează taberele

1€ 4.6338 lei
1$ 3.9251 lei
1chf 3.9233 lei

Bitcoin BTC
 $ 8,331
Ripple XRP
 $ 0.6889 
Ethereum ETH
 $ 703.94

ExCluSiV
Am văzut, de-a lungul timpului, un exod socio-
profesional pestriț spre Parlament. Meserii diver-
se. Ospătari, mecanici sau aproape mecanici la 
vreun service auto, cântăreți,  administratori de 
bloc, bone cu ora. Armate de ingineri de tot felul, 
medici, avocați, cărători de serviete, nepoate, veri, 
fini, fete curve sau necurvite. Nu vreau să jignesc 
pe nimeni, societatea are nevoie de toți. Și de 
unchi, și de mam' mare de la Brăilița, și de insta-
latori sau de clopotari care vor face legi pentru 
Apărare sau Energie Nucleară. Nu trebuie să te 
pricepi la politică. E de ajuns să apari pe lista unui 
partid care te face senator sau deputat cu ușurința 
cu care bădăranul se scobește între dinți cu aer.

Contrar obiceiului tradițional, nașul Băsescu 
vrea să-și mai vadă o dată finii și finuțele în pielea 
goală. Respectiv arde de nerăbdare să vadă dese-
cretizate protocoalele încheiate de SRI cu restul 
instituțiilor de forță.
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