
Tefeloazele, 
găinile și 

înțelepciunea 
lui nea gogu
 
Nu mi-am ascuns niciodată sim-

patia și prețuirea pentru domnul 
Vlad Voiculescu. Cel mai energic 
ministru al Guvernului Cioloș. Com-
petentul contabil de la Sănătate.

Demn de toată aprecierea este și 
talentul cu care acest cioloșist de nă-
dejde surprinde realitatea. Vă pre-
zint un fragment emoționant, cules 
de pe facebook. "Am mereu o mare 
bucurie când mă duc la ai mei, la 
țară: să intru la găini să văd dacă au 
făcut ouă. Am fost și astăzi. Când 
am ieșit, m-am întâlnit cu bunică-
mea, ușor cătrănită: Ai, văzut, ma-
maie, ale dracu', un ou n-ar face, ma-
maie! Le țin degeaba. Știu numai să 
mănânce și au umplut tot de găinaț! 
La fel ca ăștia care se ceartă la televi-
zor și au bătut oamenii în stradă."

Povestea mi se pare de un auten-
tic izbitor. Domnul Voiculescu nu 
minte, nu, nu, nu, nici măcar nu exa-
gerează. Admirabilul tehnocrat l-a 
cucerit și pe un vecin de-al meu, nea 
Gogu, un personaj consistent și 
autoreferențial - vorbește despre el la 
a treia singular. De când a început 
revoluția muiei, nea Gogu recită. În 
lift. "Dreptate avea nea Gogu, când 

zicea: p... dacă nu se scoală, poți să te 
caci pe ea!" Nea Gogu a citit fabula 
cu mâncatul și găinațul, după care 
mi-a prezentat un inventar al decla-
rațiilor făcute de rudele sale. Sunt la 
fel de credibile precum istorioara 
domnului Voiculescu.

Sofronica, mătușa lui nea Gogu, 
având și ea cotețul plin: "Știu numai 
să mănânce și au umplut tot de 
găinaț! S-au dus în Piața Victoriei, 
unde și-au luat gaze în nas, ca să 
primească austriecii de la OMV ga-
zele și petrolul gratis. Vor să de-
monstreze că suntem o țară negu-
vernabilă, nu-i așa? Iar «neguverna-
bili» trebuie pârliți de tot ce au! 
Suntem o țară foarte guvernabilă, 
fără Organizația Rezist. E drept, 
unii gladiatori din Piața Victoriei s-
au sacrificat pentru cauză și merită 
stima noastră. Grigore Cartianu, de 
pildă, a fost udat cu tunul cu apă. 
Să-l bagi sub duș pe Cartianu e ca și 
cum i-ai face pedichiură lui Yeti." 

Pompilică, nepotul lui nea Go-
gu: "Știu numai să mănânce și au 
umplut tot de găinaț. La 28 de ani 
de la Revoluție zbiară împotriva 
unui mort (comunismul), în loc să 
strige « Jos Securitatea!» De ce? Se-
curitatea a devenit gagică de trea-
ba? E și ea de dreapta? Trebuie 
mers la punguța cu mulți bani și 
trași la răspundere cei care finan-
țează Organizația Rezist. Cătușe, 
haules pentru finanța torii Rezist! 
Cine plătește bannerele imense, de 
pe autostrăzi și din marile orașe, 
pe care scrie "Fără penali.ro"? Sunt 
făcute din bani cinstiți? Cine, cine, 
cine finanțează propaganda farao-
nică?"

Trafalogea, fiul lui nea Gogu, 
futarcea al familiei: "Știu numai să 
mănânce și au umplut tot de găinaț. 
Am văzut în Piața Victoriei muiste 
bătrâne, cu fluiere. Da, da, cu flu-
iere! Nu, nu își antrenau mandibu-
lele. Erau ca la un meci de old boys 
(girls, în cazul nostru). Își frămân-
tau mușchii de pe mecle, încercând 
să-și aducă aminte de mișcările ca-
re le-au consacrat prin veceurile 
cluburilor și pe sub birouri. Azi, 
multe dintre ele sunt profesoare de 
tefelism științific." n 
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1€ 4.6569 lei
1$ 4.0889 lei
1chf 4.1043 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.474 
Ripple XRP
      $ 0,3437 
Ethereum ETH
 $ 306,12

Cel mai bogat român nici nu vrea să audă de 
noua politică a WTA, aceea de a recompensa fe-
tele la fel de bine ca băieții la turneele de tenis. 
Pentru Ion Țiriac, Madrid Open înseamnă mai 
ales Nadal și Djokovici, prezența Simonei Halep 
nu generează venituri din marketing nici cât să 
achite facturile de utilități. 
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De mai bine de o lună asistăm la un joc din 
spatele căruia se ițește mutra SRI, indiferent din ce 
colț ai privi. Nu sunt sigur că și-a asumat singur 
această partidă, sunt totuși semne că și alții s-au 
amestecat într-o acțiune care a eșuat cu un spec-
tacol gălăgios. Secretomania, însă, e atât de mare 
încât încep să cochetez cu ideea nu numai că nu 
știa stânga ce face dreapta, dar nici ei nu știau ce 
fac. Hai, nu i-a ieșit faza cu mitingul zis al Di-
asporei, dar nici ștergerea urmelor și convingerea 
proștilor nu-i iese? 


