
O să-mi schimb 
numele cu 

unul neaOș.  
O să-mi zic 

SoroS
Stăteam întins pe plajă, într-un 

șezlong...
Paranteză. E promițător un articol 

care o zbughește de sub titlu cu o paran-
teză! Dar nu sunt original. Astfel și-a în-
ceput un text prolificul procuror, avocat 
și autor Marian Nazat Balzac. "Stăteam 
pe plajă într-un șezlong și meditam la 
condiția umană." La care Vadim l-a în-
trebat "și condiția umană ce părere avea 
despre tine, Mariane?" Dacă talentul s-
ar măsura în hectare de hârtie umplută 
cu hărnicie, Marian Nazat Balzac ar lua 
Premiul Nobel în fiecare an. Lampedu-
sa, Matei(u) Caragiale - niște fraieri. 
Domnule Nazat, sunteți senzațional, 
dar aveți și un mic defect. Scrieți, totuși, 
prea puțin, vă aruncați cu modestie de 
pe trambulina unei vocații imense. 
Treceți, maestre, la o categorie superi-
oară a valorii literare! Tona de ambiție.

Așadar, stăteam întins pe plajă, într-
un șezlong, în Mamaia Nord, dincolo 
de fostul Han al Piraților, și n-aveam 
timp să meditez la nimic, fiindcă plaja 
îmi dădea toate răspunsurile. Ne știam 
cam toți, deși nu ne salutam, vedeam 
care e mai descurcăreț, care a ajuns bu-
getar de lux și deja s-a pensionat, deși e 

mai tânăr ca mine. Erau pe plajă și 
doamne, și corporatiști, dacă mai stă-
team două-trei ore printre ei m-ați fi 
auzit vorbind cu "locație". "Am fost la 
un restaurant șmecher, foarte drăguță 
locația." Brrrr! Mi s-a făcut făcut frig la 
40 de grade. Nu eram foarte mulți, câte-
va sute, poate câteva mii, dar era clar că 
n-avem loc unii de alții în țara noastră. 
Și atunci mi-am adus aminte de teoria 
economică a unui geniu (cuvânt casa-
bil, dar am proprietatea termenilor) ca-
re se mândrea că nu știe tabla înmulțirii. 
Îi spunea mereu lui Ion Băieșu: "Gutză, 
ei cu tabla lor, noi cu tabla noastră." E 
vorba despre Fănuș Neagu, el e geniul 
inclusiv financiar, care i-a transmis lui 
Ceaușescu o chestie valabilă și azi, pe 
plaja România. "Ori măriți ciolanul ori 
răriți câinii!"

Știți ce îmi place mult când sunt în 
Franța sau Anglia? Că mai uit de maha-
laua noastră întinsă din Dorobanți pâ-
nă la Mamaia și Poiana Brașov. Afară, 
nimic din toate astea nu contează. Fap-
te, trădări, oameni, securiști - totul e 
egal cu zero. Și de-aia nu înțeleg de ce 
trag atât diasporezii spre acest fund de 
curte a Europei. Dacă aș fi diasporez, 
mi-aș schimbă numele cu unul neaoș, 
patriotic. Mi-aș zice Soros. Mă uităm pe 
plajă, mă gândeam la Piața Victoriei. Și 
îmi dădeam seama că Soros nu e genial. 
Doar foarte deștept. Dacă era genial, ar 
fi cumpărat direct niște pesediști și ar fi 
fost mai eficient încă din anii '90. Drag-
nea nici n-ar mai fi apărut, cu mustața 
lui ca un Cernobâl pentru România. O 
rugăminte adresată proștilor! Dacă So-
ros nu v-a plătit, nu înseamnă că nu 
există. Înseamnă că nu aveți voi valoare 
ca propagandiști. 

Am o știre (am mai dat-o, dar insist) 
pentru cei care susţin că Soros e o fanto-
mă supralicitată. Ca să terminăm cu 
poezelele, va anunţ că până și “Eveni-
mentul Zilei” s-a lansat cu sprijinul lui 
Soros. În 1992, Trustul Expres avea pu-
blicaţiile  “Expres” (marele săptămânal 
din 1990 mergea slabuţ), “Expres Ma-
gazin” (mergea bine) și “Infractorul” 
(mergea excelent). “Evenimentul Zilei” 
a apărut cu banii de la “Infractorul” și 
de la Soros. Pentru a fi tipărit, “Eveni-
mentul Zilei” consuma până la 22 de to-
ne de hârtie pe seară. Primele 200 de to-
ne de hârtie de la Letea au fost plătite de 
Fundaţia Soros. n
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Ovidiu ioaniţoaia şi Răzvan lucescu, 
în salonic. mari şi ei, mari şi paharele
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Pahonţu,  
DJ pentru 
„neamţ”  
la vila din 
Neptun!

1€ 4.6250 lei
1$ 4.0000 lei
1chf 4.0191 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.989 
Ripple XRP
      $ 0,4281 
Ethereum ETH
 $ 407,45
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Mă număr printre fericiții telespectatori, nu știu 
câți or fi fost în total, care au avut bucuria de a ve-
dea în direct cel mai mare spectacol de prestidigitație. 
Nu s-au scos iepuri, batiste sau porumbei din jo-
ben. De fapt, nici jobenul nu a existat fizic, era 
doar virtual. Dar numai Dragnea știe cum a făcut 
ca din nimic, din ceea ce nu se vedea și nu era, să 
scoată bani. Și încă ce bani. Sute de mii, milioane, 
sute de milioane de lei cu care a umplut seara și 
studioul unei televiziuni. Asistat, bineînțeles, de 
Mihai Gâdea, care-i ridica „meleonu” la fileu când 
nu te așteptai.

Dragnea, 
de unde 

bani?
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Ciupitura  
de fund, 
amendă  
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Declarația lui Orlando Teodorovici cu privire 
la salariul minim pe economie, pe care firmele 
private nu ar trebui să fie obligate să îl adopte și 
să îl aplice, a cam bubuit în mintea Olguței Vasi-
lescu. Cum adică, firmele private sunt stat în stat, 
fac ce vor ele?


