
Nea DragNea, la 
TVr, elefaNTul CiCi 
și-a pierdut cipicii!

 
Au trecut câteva zile de la succesul 

de la Eurovision și nu s-a întâmplat ni-
mic în TVR. Măsuri radicale, domnule 
nea Dragnea, măsuri radicale! Opt din 
zece telespectatori nu știu ce număr are 
TVR pe telecomandă, așa că luați mă-
suri radicale! Dacă aș poseda grad(ea) și 
m-ați pune pe mine director, aș rezolva 
cazul imediat. Calitatea programelor ar 
crește, cheltuielile ar fi de zece ori mai 
mici. Imediat vă povestesc ce aș scoate 
și ce aș introduce. Începem cu "Fără" și 
urmează "Cu".

Fără. "Surprize, surprize" n-a fost un 
model de succes, ci o mizerie diabetică, 
așa că trebuie uitată. Gata cu prostiile fa-
raonice! Cântăcioșii, emisiunile de mu-
zicoase, rapsozii - afară! Iuliana Tudor, 
Margarina Almășan și alte tributuri plă-
tite arheologiei - afară! Dacă vreun mo-
derator zice "e OK" în loc de "e bine" sau 
"e frumos" - afară! N-ai adjective în voca-
bular - afară! Monica Ghiurco și Gabriel 
Giurgiu, care vorbesc despre nimic într-
un stil scorțos, snobând cu găunoșenii 
din categoria "într-o altă paradigmă" - 
afară! Toți parașutatii din ProTV - afară! 
Gradea e o cucoană, îndestulată din toate 
punctele de vedere, care-l imită pe Adri-
an Sârbu. Dar Sârbu rămâne un creator. 
Gradei îi lipsește, ca să fie mai convingă-
toare, doar o mătură. Afară! Emisiunea 
"Perfect Defect", cu Emma Zeicescu, afa-
ră! Emma e mai goală la minte decât Eva 
la chestia care-l tenta pe Adam. Pisicoasa 
care se dă înfiptă - afară!

Mai e ceva la "Fără". Gata și cu "digi-
talizarea și a doua alfabetizare", că stați 
nasol la prima. Afară! Ați prostit destul 
tefeloazele, încât am văzut hapciulatici 
care purtau tricouri cu Steve Jobs, când a 
merlit-o minitehnicus captivus. Eu am 
trăit între medici, scriitori, pictori, 
fotbaliști și băieți de oraș. În lumea noas-
tră, Steve Jobs era un electrician care tre-
buia să repare lumina ("să repare lumi-
na", cum sună asta!), ca să nu încurce os-
pătarul mesele. Mișto e și când cade site-
ul. Atunci eu strig "Jooobs, depanează 
site-ul, bagă șurubelnița în el!"

Cu. Să se meargă mai mult pe arhivă 
- Toma Caragiu și băieții. "Memorialul 
Durerii", difuzat mai des, insistându-se 
pe Rezistența din Munți. Emisiunea fot-
balistică Replay, de trei ori pe săptămână, 
fiindcă toate competițiile le-ați pierdut. 
Reluate urgent Teleenciclopedia și Sera-
tele lui Iosif Sava - tot de trei ori pe săptă-
mână. Un singur tocșou  - Ionuț Crista-
che - că n-aveți treabă cu presa vie. Cris-
tache e bun fiindcă nu l-ați crescut voi. 
Pătraru - bun și el, dar numai o jumătate 
de oră pe seară, că altfel se diluează și mi 
se pare normal, nu-i vina lui. Mie mi-ar 
ieși brici - brici șapte minute. Se va păstra 
în grilă și Matinalul lui Chioțea. Multe 
interviuri cu medici, ca să înțeleagă ceva 
și zdrențele care îi calomniază. Mai de-
parte. Filme franțuzești, italienești (mult 
pe Alain Delon și Sophia Loren), rusești, 
din anii '70 - '80. Și americane, dar fără 
efecte speciale pentru oligofreni. Băgați 
la greu Sidney Poitier, Dustin Hoffman! 
Emisiuni de istorie și cultură, dedicate 
Franței și Italiei, Americii și Rusiei. Cu 
URSS și UE - mai subțire. Aceste emisi-
uni să nu fie moderate de istorici sau 
scriitori, pentru că sunt egocentrici și 
confuzi. Trebuie aduse, să prezinte, 
actrițe superbe și talentate - Monica Da-
videscu, Manuela Hărăbor, Ilinca Goia. 
Exclus pocitanii genialoide, din categoria 
Centrul Vechi.

Eurovision l-aș păstra, pentru că la 
anul chiar avem șanse, cu o singură con-
diție. Să danseze doamna Gradea pe me-
lodia "Elefantul Cici și-a pierdut cipicii". 
Niște bagabonței din TVR - nu mai vor-
besc cu asemenea elemente dușmă noase! 
- mi-au spus că doamna Gradea ar fi po-
trivită și pentru o emisiune de bucătărea-
lă, fiindcă i-ar sta bine cu obrăjorii în far-
furie. Mă dezic public de acești golani.

Nea Dragnea, ce mai stai? Nu mâine, 
azi sunt gata să preiau postul. O să-ți 
spună securiștii că sunt nebun. Atunci 
stai cu proștii și cultivă inerția costisi-
toare. Vrei un proiect? Ăsta a fost, altul 
nu mai fac. n
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două veşti l-au amuzat ieri copios pe Ştefan Bănică Jr.:   
că actuala soţie (Lavinia pârva) ar fi „iar gravidă”  

şi că fosta (andreea Marin)  se mărită din nou
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„VoluNTariaT“ pe Bani

1€ 4.6283 lei
1$ 3.8797 lei
1chf 3.8800 lei

Bitcoin BTC
    $ 8.594
Ripple XRP
      $ 0,7225 
Ethereum ETH
 $ 727,05

Circ. Mult circ. Foarte mult circ. Circ poli-
tic, circ al declarațiilor lipsite de conținut și 
al angajamentelor fără acoperire. Scandal. 
Mult scandal. Ziua și scandalul. Astăzi e în-
jurătura, mâine vine replica. Poimâine, pre-
sa crede că a ratat momentul și încearcă să 
dreagă busuiocul descriind ce a înțeles. De 
regulă, fiecare înțelege ce poate. Grea misie 
pentru asistentele care au ajuns producă-
toare mototolind cear șa furile cu cine tre-
buie, dar și pentru ziariștii pentru care „ne-
am” și „neam” sunt același drac.

200.000 de euro. Asta este ultima strigare la 
deplasarea României la Lisabona, la Eurovi-
sion. Dacă banii ar fi provenit din veniturile 
personale ale delegației, aș fi zis. Ba chiar nu 
m-ar fi interesat. Banii, însă, sunt ai statului. 
Adică și ai mei, și ai tăi, și ai ălora și altora.
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