
SaSul elocvent 
ca un trabant 

a duS-o în 
anonimat și pe 

Kolinda
Minunea reușită de croați la 

mondialele de fotbal ne anulează se-
culara scuză "suntem țară mică, ne 
mănâncă marile Puteri". Iar 
comparația Iohannis - Kolinda e de-
vastatoare pentru sasul elocvent ca 
un Trabant. O paranteză. O iau pe 
doamna președinte cu Kolinda pen-
tru simplificare. Mie nu-mi plac bă-
tutul pe burtă și alte familiarisme 
nici măcar când e vorba despre 
fotbalișți. Ziaricii, de pildă, îi zic lui 
Sabău - Neluțu. Cum ar suna Neluțu 
Iliescu? Așa mă aborda pe mine Jean 
Pădureanu, după ce îl atacam pen-
tru vreun blat. "Ce talentat ești, Ioa-
ne! Dar de ce ești nervos, Neluțule? 
Însoară-te, Neluțule, însoară-te!"

Cât despre Iohannis, vă dați sea-
ma ce mocofan eminent e dacă ma-
dam Kolinda n-a ieșit în evidență 
când s-a întâlnit cu el. E bun de tot 
schiorul - tenisman, ar fi potrivit să 
le facă o contrareclama și elvețienilor, 
le-ar băga în anonimat pârtiile de 
schi și pe Federer. Recunosc, Kolin-
da m-a și supărat. Înainte de meci a 
zis "Mulțumim, Rusia!", încercând 
să-i atragă pe spectatorii moscoviți 

de partea croaților. Noi, tefeliștii 
destoinici, suntem proamericani in-
flexibili și nu tolerăm asemenea 
compromisuri.

   A mai fost un bărbat român ca-
re a suferit la finală. Pandele din Vo-
luntari. Se uita la meci cu Gabi. Dar 
Albinuța Capitalei n-avea ochi pen-
tru el. Era chitită pe Kolinda. Iar 
Pandele șoptea "Gabi, să nu-ți vină 
idei, Gabi!" E clar că două fete din 
popor au suferit din cauza Kolindei. 
Elena Udrea și Gabi Firea. Una cre-
de că ar fi putut să fie, cealaltă crede 
că poate să fie.

Normal că am ținut cu Franța, 
ținând cont că au suferit anglofilii și 
germanofilii din toate sectoarele 
Bucureștilor. În politică, dar și în viața 
de rahat, înțelegi cât ești de prost când 
îți moare un dușman și zici "bă, dar de 
ce am investit io atâta ură în omul ăla? 
Că a dus în groapă și o parte din raz-
belul nostru, adică din mine". În fot-
bal e mai frumos. E cu demnitate, e cu 
noblețe. Ai învins și ai uitat de ad-
versitate. Politica e nenorocirea. 
Aveam eu o vorbă - "generalul cuta-
re (Oprea, de exemplu) n-a tras nici 
cu praștia". E depășită. Marii coman-
danți de genocide nu știu cum e să-
ți șuiere, la propriu, un glonț pe lân-
gă căpățână.

Revin la Franța. O iubesc la con-
curență cu Italia, dar e campioană 
mondială într-un fotbal în care, la ni-
vel de echipe reprezentative, poate 
câștiga oricine. Din elită. Și elita nu 
mai e elită. S-a lărgit. Include vreo 15 
țări. Ce mă interesează pe mine 
Mbappe (sper că am scris bine) după 
ce l-am văzut pe Platini? Cine e Ma-
cron (când o pupă pe Kolinda se 
simțea ușor pedofil) după de Gaulle? 
Cât despre nobelizatul Modiano, tre-
buie spus că e un scriitor bun (un to-
pograf al Parisului), dar reprezintă o 
ofensă la adresa literaturii franceze, 
dacă îl compari cu Celine sau Ca-
mus. Până la urmă, asta înseamnă să 
fii țară mare. Renaști chiar și din pro-
priul merde.

Am făcut această ultimă cronicuță 
despre Mondial de pe Litoralul Ro-
mânesc. A plouat, vineri și sâmbătă. 
Cu patru - cinci ore înainte de meci, 
s-a întunecat din nou. Se umpluse 
plaja de tatuaje. n
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ministrul 
„Rachetă”, 
bombardat 
de 2 miliarde 
de euro!
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1€ 4.6550 lei
1$ 3.9774 lei
1chf 3.9781 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.556 
Ripple XRP
      $ 0,4579 
Ethereum ETH
 $ 467,38

SPP şi 
„Doi ş’uN 
SFeRT” au 
PRoToCoale 
secrete!

exCluSiv

Pe la jumătatea lunii mai, Liviu Dragnea declara: „... nu avem de gând să stăm 
inactivi, să nu facem nimic dacă vom vedea că lucrurile merg în direcția care este 
străvezie și anume de a se prelua în mod nelegitim guvernarea. Și atunci vom uti-
liza toate mijloacele legale, constituționale, publice, sociale pentru ca votul 
cetățenilor, din decembrie 2016, un vot legitim, sa fie respectat”. 
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Fondatorul Mișcării România Împreună, Cioloș 
adică, a fost luat de viitura unei campanii prematu-
re și a fost depus pe faleză, la Galați. Pe mine deja 
mă trec niște gânduri. Aici, a vorbit oamenilor, cu 
emoție, despre emoția care nu este emoție dacă nu 
are și substanță. 

Halal război comercial


