
SuSpendarea 
lui iohanniS 
Sau revizia 
unui motor 

lent și ruginit
Campionatul mondial de fotbal es-

te cel mai bun îndreptar pentru politi-
că.

A făcut și Messi un meci jenibil, iar 
cel mai tare îl înjură cei care aberau că 
l-a depășit pe Maradona. Mircea Lu-
cescu spunea că valoarea unui antre-
nor (în cazul deschis de mine, a unui 
jucător sau a unui politician) e dată de 
ultimul lui rezultat. În fotbal și în poli-
tică, memoria e mai curvă ca în Artă. 
La campionatele mondiale, eu țin me-
reu cu Argentina, pentru Maradona, 
dar acum țin cu Argentina și pentru  
Messi, care e, ca și Ronaldinho, "cel 
mai bun fotbalist al tuturor timpuri-
lor". Pentru Ronaldinho, "toate timpu-
rile" au durat vreo trei ani. Pentru Mes-
si, maximum cinci - șase. Iar Marado-
na are deja peste 30 de ani de "cel mai 
bun al tuturor timpurilor". În cazul lui, 
se poate vorbi deja despre posteritate. 
Fotbalistică, dar posteritate.

Interesant a fost și ce s-a întâmplat 
după ce Germania a învins Mexicul. 
Ne-am adus aminte de blatul politic 
din meciul RFG - Austria, din 1982, în 
urma căruia Algeria lui Madjer a fost 
eliminată de la mondialul din Spania. 
Astăzi, Germania e cucerită de algeri-

eni și alte rude ale sirienilor. În '82, al-
gerienii invadaseră doar Franța, iar 
Germania a învins Franța într-o semi-
finală considerată cea mai frumoasă și 
nedreaptă partidă "a tuturor timpuri-
lor", normal. Înfrângerea Germaniei 
în fața Mexicului a fost însoțită de 
glume politice, mai mult sau mai 
puțin izbutite. Foarte bun mi s-a pă-
rut montajul talentatului ziarist Dani-
el Sendre. O poză cu Angela Merkel, 
având telefonul la ureche. Iar deasu-
pra fotografiei, presupusa doleanța a 
redegistei capitaliste. "Donald ? It's 
me, Angela. Please buid the wall!" 
Adică "Dragă Trump, sunt io, Angela. 
Ridică zidul ăla între SUA și Mexic." 
Pentru orice redegist, Zidul e un re-
per și un motiv de insomnii.

Noi n-avem treabă cu Mondialul, 
l-au rezolvat Burleanu, Vasile Dâncu 
și ziaricii care au susținut intrarea 
SNSPA (Ștefan Gheorghiu de tip nou) 
în fotbal, așa că trec direct la Iohan-
nis. Suspendarea sasului elocvent ca 
un Trabant ar fi un cadou și o revizie 
din bani publici făcute unui motor 
lent și ruginit. De ce să mai stricăm o 
vară, de ce să avem încă o deziluzie? 
Ați uitat de suspendarea lui Băsescu, 
din 2012? Cifra oficială - 7,4 milioane 
de români au votat împotriva lui Bă-
sescu. N-or fi fost 7,4 milioane. Dar 6 
milioane tot au fost. Iar Băsescu a ieșit 
președinte, în 2009, cu 5 milioane de 
voturi. Suspendarea lui Iohannis ar 
reprezenta primenirea sasului (dacă 
nu l-aș fi iubit pe domnul președinte, 
aș fi scris "îmbălsamarea sasului") și 
îmbogățirea propagandiștilor lui. În 
propagandă, ți-e bine și te umpli de 
bani când îi e rău omului tău. Mai 
lăsați-l un pic pe Iohannis, nu-l 
încărcați cu noutăți, nu atacați poarta 
de la Cotroceni! În sprijinul acestei 
idei vin cu un catren, fără legătură cu 
poarta de la Cotroceni. Sau cu Iohan-
nis, pe care nu numai că-l iubesc, dar 
îl și stimez și nu mi-aș permite să-i 
aduc ofense. Catrenul e de Marcel 
Breslașu. Poet comunist - comunist, 
dar tehnic, foarte tehnic. "Așa e soarta 
boului,/ vițel adult,/ să stea la poarta 
noului/ nițel mai mult." Nu vă mai 
agitați aiurea, că Iohannis n-are legă-
tură cu mica bijuterie a lui Breslașu! 
Werner vruuum - vruuum e ager. E 
chiar de Formula Unu, când vine vor-
ba să-și mai ia o casă și sa se premieze 
cu o vacanță. n
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monitorizat la greu

1€ 4.6662 lei
1$ 4.0240 lei
1chf 4.0360 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.562 
Ripple XRP
      $ 0,5300 
Ethereum ETH
 $ 506,39

Protocolul încheiat între SRI, Parchetul de pe 
lângă ÎCCJ și Înalta Curte de Casație și Justiție a 
fost desecretizat. Asta, de bine ce cu un an și jumă-
tate în urmă, Codruța Kovesi declara că asemenea 
protocoale nu există. Sigur că nu există. Nici cu 
MApN, nici cu Direcția de Informații a Armatei, 
nici cu DNA și nici cu vreo autoritate judecătoreas-
că sau altă instituție de Drept. De ce să existe, dacă 
șefa DNA a spus că nu? Or fi fost, poate, niște pro-
tocoale cu Hala Obor, cu spitalul de nebuni de la 
Zam și cu atelierul de vulcanizare de la Piața Chi-
brit, dar nu putem vorbi de ele, ca să nu dăm secu-
ritatea României peste cap.

paginile 4-5

moţiune de 
cenzură cu 
Dragnea-n 
coadă

pagina 4

PAG.
7

Directorul  audi, arestat 
în ancheta Dieselgate PAG.

7


