
Securiștii,  
de la 

Brâncoveanu 
până azi

Azi nu mai are nimic din ieri în 
politică. Dezvolt, pe puncte.

Serviciile Secrete. Înainte, politi-
cienii controlau Serviciile Secrete. 
Pe urmă, parlamentarii și miniștrii 
s-au pretins, poate chiar au fost, vic-
timele Serviciilor Secrete. Acum, 
Serviciile Secrete se lucrează între 
ele. Primul Serviciu Secret l-a înfiin-
țat Constantin Brâncoveanu. Din 
păcate, Brâncoveanu a fost un secu-
rist atât de reușit încât un var de-al 
lui, din familia Cantacuzino, l-a si-
fonat turcilor, pentru că între ținea 
corespondență cu Viena, Veneția și 
Rusia. Cum a sfârșit domnitorul, 
știți. Brâncoveanu este românul ab-
solut. Martir și ctitor, șef de turnă-
tori și turnat.

Politicienii. La alegerile locale, 
candidații săreau cu bani la televi-

zii. Acum, îi sună pe realizatorii de 
tocșoaie și se milogesc. „Să moară 
copiii mei, invită-mă la emisiune, 
că mă revanșez după ce ies pri-
mar!”. Dacă ajung primari, uită de 
promisiuni. Ceea ce mă enervează 
e că sunt niște escroci fără detentă, 
care se jură aiurea pe copii. În pri-
ma jumătate a secolului trecut, 
exista un negustor, mai mult un in-
termediar, de tablouri, care îi țepuia 
pe pictori. Le lua câte zece lucrări și 
după un an le dădea banii așa, pe o 
juma’ de lucrare. Dar când îi întâl-
nea, ducea mâna la inimă și se jura 
„să moară viitorul meu că mâine îți 
dau banii!”. Știindu-l credincios, 
artiștii acceptau amânarea. Criticul 
de artă Petre Oprea a povestit că 
pictorul Moser Padina n-a mai su-
portat. Când a auzit, a nu știu câta 
oară, vrăjeala cu „să moară viitorul 
meu!” și a asistat la tot circul cu 
mâna dusă la inimă, Moser Padina 
l-a luat pe escroc de sacou și l-a 
scuturat. În buzunarul interior al 
hainei, avea ziarul „Viitorul”, orga-
nul de presă al liberalilor.

Cântăcioșii. Pe vremuri, scârnăvi-
ile autointitulate artiști se îmbo-
gățeau la chermezele electorale. Nici 
pe dilibadiști nu-i mai caută nimeni. 
Dar mi-aș dori să-i caute organele, 
pentru banii negri de altădată. Ah, ce 
mi-ar plăcea să-i aud pe cântăcioși 
băgând vechiul refren de speluncă 
„Banii mei munciți cu gura mi i-a lu-
at Procuratura!”. n
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Taxele 
universităţilor 
îi cocoşează 
pe studenţi

Kiseleff, poveste 
de la Şosea   

Ambasadele 
nu renunţă 
la dresarea 

României

Camere 
secrete în 
hotelurile 
ViP de ViP
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Curse low cost 
şi... nu prea

Cuba aruncă la 
coş comunismulfirea 
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flotilă de 
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Kim face 
marketing!
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Vânătorul 
lui Soros 
debarcă 
în Europa
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1€ 4.6562 lei
1$ 3.9954 lei
1chf 4.0019 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.433 
Ripple XRP
      $ 0,4527 
Ethereum ETH
 $ 463,56
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exCluSiV

Stau și mă întreb cum ne-am descurcat până 
acum. Cum am reușit să facem justiție în Româ-
nia fără că ambasadele să-și bage nasul și să ne 
învețe cum e bine. Imediat cum au început mo-
dificările la legile justiției, câteva ambasade au și 
sărit ca arse. Că să fim atenți, că să avem grijă cu 
independența procurorilor, a judecătorilor, că 
statul de drept  riscă să nu mai fie ce a fost, c-o fi 
și c-o păți, mă rog, o mie de vorbe pe care n-aș 
da doi bani.

Cum educaţia în România suferă cronic de 
subfinanţare,  învăţământul superior impută cos-
turi din ce în ce mai mari, de parcă s-ar compara 
la performanţe cu Occidentul. Ţara noastră este 
pe la coada Uniunii Europene privind proporţia 
de tineri cu studii superioare, puţin peste 25%, în 
contextul în care taxele de studiu la universităţile 
de stat și particulare din Capitală ajung și la 
19.000 lei anual. pagina 4


