
„Doar o Dată e 
vară”. Primăveri, 

câte vrei!

O reporteriță prostănacă mănân-
că și ea o pâine, la Protv. A fost la 
Mare, să facă un reportaj despre pla-
ja de la Mamaia.

Fata a început în forță. "O sticlă de 
vin roze costă 150 de lei." Nu l-a prins 
pe Ceaușescu, dar a făcut ea mercuri-
alul. O sticlă de roze costă și 150 de 
lei, și 200 de lei, dar și 70 de lei, și 50 
de lei, fiindcă e un vin tânăr, fără 
pretenții, care se consumă vara. Pri-
mul roze ajuns în Top 100 Wine Spec-
tator a fost produs într-o podgorie ai 
cărei proprietari sunt Brad Pitt și An-
gelina Jolie. Minunatele roze din Pro-
vence cred că nu întră nici în TOP 
500 Franța. După ce ne-a învățat ce 
preț are o sticlă de roze, priceputa de 
la ProTV a dat-o în filozofeală. "Dar 
ce contează cât costă o sticlă de roze? 
DOAR O DATĂ E VARĂ". Daaaa? Și 
atunci de ce ai zis, săptămână trecută, 
că nu știu ce panarameză din soubiz 
"a împlinit 23 sau 29 de primăveri"? 
Dar într-o toamnă, spune-mi, într-o 
toamnă, de câte ori ești curvă, de câte 
ori ești doamnă?

Încă una estivală, tot cu o 
reporteriță, dar de la un canal de știri. 
E tot proaspătă (povestea, nu dudu-
ia), e de anul ăsta. În week-enduri, 
nostima făptură e divă, în cluburile 
din nordul Mamaiei. La începutul lui 

iulie m-am întâlnit cu ea în Centrul 
Vechi, lângă pasajul unde-i plin de 
basarabeni care cer cetățenia. Diva 
mea era însoțită de cameraman. Îi tri-
misese șeful de la știri să facă un re-
portaj despre șobolanii din Centrul 
Vechi. Da, diva de la Loft vâna șobolani 
în Centrul Vechi! Am ajutat-o și eu, cu 
sfaturi. În timp ce fila găurile de la te-
melia unei clădiri, am ridicat 
glasul."Vine, vine!" "Cine, cine?" "Ciu-
ma Roșie, vine Ciuma Roșie, ca să dis-
trugă viitorul copilașilor noștri!"

Nu râdeți (nici n-aveți motive, glu-
ma a fost proastă), nu râdeți, că și în 
atmosfera asta de vacanță unii sunt 
obsedați tot de Ciuma Roșie! E vorba 
despre apologeții elitelor muiste. Sau 
gladiatorii de la Rezist. Sau vitejii care 
se legitimează cu masca de gaze. Fi-
indcă acești apostoli ai libertății vor-
besc, exact ca în anii '50, despre "ree-
ducarea deținuților" (se cheamă rein-
tegrare, micilor torțio nari!), îmi per-
mit să le transmit că și mie mi-a părut 
rău când Jandarmeria a fezandat 
Organizația Rezist. Am simțit același 
lucru ca atunci când am văzut filmul 
"Poveste din Bronx" (De Niro, Chazz 
Palminteri), iar mafioții lui Chazz 
Palminteri i-au tocat pe motocicliști.

Nu vreau să-mi bat capul cu 
apologeții elitelor muiste, deși mi se 
pare amuzant că există unii care se îm-
bracă elegant, pe căldura asta, ca să 
meargă la televizii și s-o înjure pe în-
grămădita Dăncilă. Înseamnă că mi-
zele sunt foarte mari, într-o țară în ca-
re nu contează cine a câștigat alegerile. 
Dar să lăsăm politica, fiindcă mai am 
una bună de la Mare. Eram la un resta-
urant de plajă, cu un prieten mai în 
vârstă, un Monsieur. Omul se mira 
"cum îi înjuri tu pe toți, dar scrii fru-
mos despre Biserică. Bravo, bravo, nu 
credeam că vei deveni așa de biseri-
cos!" A mai trecut vreun sfert de oră, 
am mai povestit, am mai râs, am mai 
luat un roze și, la un moment dat, 
Monsieur s-a oprit în mijlocul frazei. 
"Extraordinar, extraordinar unde a 
ajuns societatea noastră! Să întorci 
ușor capul. Domnișoara din spatele 
tău își ține picioarele necuviincios și i 
se vede o jumătate de mizdă!" Am în-
tors capul, iar Monsieur a ridicat to-
nul: "nu te uita, nu te uita, că te vede 
Dumnezeu!" n
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1€ 4.6483 lei
1$ 4.0737 lei
1chf 4.0891 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.450 
Ripple XRP
      $ 0,3358 
Ethereum ETH
 $ 292,87

„Condamn ferm intervenția brutală a Jandar-
meriei, puternic disproporționată în raport cu 
manifestările majorității oamenilor din Piața 
Victoriei”. Sunt ideile lui Klaus Iohannis, 
așternute pe pagina personală de Facebook vi-
neri seara, în timpul mitingului din Piața Vic-
toriei. Precizare necesară, ignorată de Iohannis 
cu bună știință: jandarmii nu au intervenit îm-
potriva celor care protestau pașnic. Dacă 
menționa acest lucru, textul lui nu mai avea 
efectul pe care s-a mizat, respectiv de a încinge 
și mai tare spiritele.

Doar o plângere să mai fac!
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