
„2 din 3 
tineri face 
facultatea 
degeaba“

Vlad Voiculescu, de meserie socoti-
tor. De vocație, comisar pus de Cioloș 
peste medici. Un bărbat hotărât. Și dur. 
Simpaticul e dur. E foarte dur. Pe face-
book.

Luați o mostră din gândirea lui liri-
că. "PSD, un partid de care orice om cu 
o urmă de bun simț ar trebui să se de-
limiteze acum… (Se crede Ioan Chiri-
lă, a deșertat punctele de suspensie așa, 
de chichi, n.m) Iar cei care nu vor face 
asta, la fel ca toți cei care au fost parte 
astăzi la ce s-a întâmplat în parlament... 
(alte puncte de suspensie, adică ne-a 
pus pe gânduri, avem remușcări, n.m.) 
toți aceștia trebuie să știe că NU VOM 
UITA (cu majuscule, ooooaaaaa, ne-
am scăpat pe USR de frică, n.m.). Nu 
vom uita atunci când îi vom vedea pe 
stradă (omu' e șmecherul cartierului, 
ne-a dat interzis pe stradă, n.m.), nu 
vom uita atunci când îi vom vedea la 
un eveniment (stăm acasă, asta e, să 
nu-i stricăm seara lui Vlăduț, n.m.), nu 
vom uita atunci când vor încerca să 
pozeze în cetățeni decenți, în cetățeni 
europeni" și tot așa, că m-am plictisit. 
Până a terminat Voiculescu izbutita 
compunere, Moscova s-a mutat la Bru-
xelles.

Periculosul e dulce foc, dar nu asta-i 
discuția. Rândurile de mai sus reprezin-
tă sau nu amenințări? S-a dat drumul 
sau nu la liste negre? Nici eu nu voi uita 
că PSD se scarpină la modul masochist, 
de aproape doi ani, să schimbe legile te-
rorii. Trebuia să le rezolve iute și hotă-
rât, după prima săptămâna de guverna-
re. Nici eu nu voi uita că PSD ne-a zăpă-
cit cu abuzul în serviciu în loc să lupte 
împotriva tuturor abuzurilor, făcute de 
organe pe care nu le-a votat nimeni. 
Nici eu nu voi uita că au ars de vii niște 
tineri într-un club de rockereală și pe 
rugul lor s-a suit un guvern de salaman-
dre oengiste. Nici eu nu voi uita că Vlad 
Voiculescu, prestator de anticomunism 
la seral, a spus că noi n-avut Rezistență 
(Rezistența a inventat-o Generația Re-
zist, desigur) precum polonezii, jignind 
astfel Rezistența din munți și martirii 
din închisorile comuniste. Rezistența 
din munți este Everestul anticomunis-
mului. "Solidaritatea" lui Walesa, Buda-
pesta '56, Revoluția de catifea de la Pra-
ga sunt războaie în pantaloni scurți pe 
lângă vitejia eroilor antisovietici, de la 
Elisabeta Rizea la Tudor Greceanu, de 
la Gavrilă Ogoranu la Coposu.

Vlad Voiculescu se numără, totuși, 
printre tinerii care mai citesc câte o car-
te. La un moment dat, el va învața chiar 
să scrie. Acceptabil. Problemele apar 
acolo unde se întâlnesc tefeloazele și zi-
aricii. Știți ce am văzut pe o burtieră, la 
soporifcul post DIGI? "2 din 3 tineri fa-
ce facultatea degeaba." Da, dar "2 tineri 
din 3 merge gratis cu trenul și zice lo-
zinci în Piața Victoriei." n
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1€ 4.6619 lei
1$ 3.9898 lei
1chf 4.0170 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.621 
Ripple XRP
      $ 0,4867 
Ethereum ETH
 $ 473,91

La foarte scurt timp după discursul sterp 
de miercuri, susținut de Iohannis la Cotro-
ceni, Comisia Europeană riposta cu o duritate 
care, de acum, nu mai are legătură cu uzanțele 
diplomatice. Caz fără precedent, căci nicioda-
tă Comisia nu a trecut la amenințări fățișe, cel 
puțin în relația cu noi. Probabil o fi vrut să se 
descalifice definitiv în ochii românilor și nu 
știa cum să o facă. Alminteri, Comisia, prin 
tot ce a întreprins, nu a reușit să ne convingă 
că ce bine ne e în Europa, dar acum chiar a fă-
cut-o lată.

China, India și Japonia pun 
bazele celui mai mare bloc 
comercial din lume. O treime 
din PIB-ul planetei intră pe 
noua piață de liber schimb

asia 
trânteşte 
uşa-n 
nasul 
americii! 

Cu pași mici, dar siguri, politica de forță pe ca-
re o duce Donald Trump începe să aibă efect de 
bumerang asupra economiei americane. Deo-
camdată, Uniunea Europeană doar joacă ping-
pong cu taxele impuse de Washington, însă Asia a 
trecut la nivelul următor, iar îngrijorarea începe 
să cuprindă Casa Albă.
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