
Pentru 
clujenii din 

politică 
Promisiunea 
e vrăjeală
La următoarele alegeri preziden

țiale îl voi vota pe contracandidatul 
sasului elocvent ca un Trabant. 
Pentru tefeloazele născute AG asta 
înseamnă că aș fi pesedist, deși n
am pus în viața mea ștampila pe 
PSD. "Născut AG" înseamnă, pe 
limba lor, născut After Google și 
nu merită să îmi pierd vremea cu 
unii care au Wikipedia pe post de 
bibliotecă și regulile UE ca Biblie. 
Ce le zice UE  aia fac. Babele ha
botnice sunt persoane destupate la 
cap în comparație cu ei. Ia injectat 
UE cu ideea că bărbaților nu le stă 
bine cu țigară în gură, dar e trendy 
săși bage între buze organe sexua
le masculine  atunci generația AG 
exact asta face. Am văzut pe Cine
maraton un film, "Tată de dumini
că", în care Amza Pellea fuma în 
mijlocul unui grup de pionieri. Pe 
vremea aia era ceva normal, se fu
ma și în avion, și în tren. Eu nu 
susțin că așa trebuie, dar garantez 
că bagabonții cu antifumatul sunt 

mai rigizi, mai despotici decât cen
zura comunistă. Panaramezii AG 
să tacă și să se înece în ignoranța 
lor, dar vă asigur eu că hulita cen
zură a salvat mulți autori de ridicol, 
între 1965 și 1985. 

Am povestit că îl voi vota pe 
contracandidatul lui Iohannis. Cu 
o condiție. Să nu fie clujean. 
Autosuficiența clujeană se manifes
tă în poltică exact ca în fotbal. CFR 
Cluj, campioana României fără ni
cio legătură cu România, a fost 
scoasă din Europa de echipa aflată 
pe locul 13 în Luxemburg, iar ideo
logii PSD, socialiștii de Lagavulin 
din Cluj, obțin în mod constant cel 
mai slab scor al partidului pe țară  
șase, maximum șapte la sută. 
Socialiștii de mujdei ai lui Dragnea 
saltă peste 50%  folosind stilul 
"Cei în pungă?" "E goală. Ia două!" 
  iar socialiștii de Lagavulin iau 
mai puține voturi decât ar scoate 
PSD fără să bage vreun leu în cam
panie. Dar altfel, liderii PSD din 
Cluj sunt intelectuali. Profesori 
universitari. La fel de pricepuți ca 
la fotbal, un domeniu în care șiau 
pus omul la federație, iar rezulta
tele sunt uimitoare. Dacă vin și îi 
scutură niște incompetenți serioși 
(așa cum au fost luxemburghezii 
de la Dudelange), nu rămâne ni
mic din ei. Au compromis până și 
zicala "la ardelean vorbai vorbă." 
Acum, pentru politicianul clujean 
promisiunea e vrăjeală. Dar ce fi
guuuuri, ce figuuuuuri, ce com
plexe de superioritate au fraierii 
ăștia! Ei îi urăsc și pe unguri (ches
tia asta nu mă preocupă), îi 
disprețuiesc și pe "mitici". Ne 
învață  și carei treaba cu principi
ile. Susțin și anticoruptia de tip 
Kovesi. Dar nai loc să câștigi o 
licitație în Cluj de acești cărturari 
care au investit la greu în bibliote
cile de acasă și nu trebuie să mai 
răsfoiască volumele ferecate în 
piele, ca să nu zgârie pergamente
le. Iar morga de eminențe e direct 
proporțională cu uscăciunea enun
țu rilor. Când miza o reprezintă afa
cerile lor, sunt capitaliști. În fața 
electoratului de stânga, redevin 
profesori universitari vaporoși. n
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1€ 4.6440 lei
1$ 3.9789 lei
1chf 4.1143 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.241 
Ripple XRP
      $ 0,3392 
Ethereum ETH
 $ 294,61

Flerul îmi spune că ceea ce România a văzut 
sâmbătă la televizor, după terminarea Comitetul 
Executiv Național al PSD, reprezintă doar 1012 la 
sută din ceea ce sa petrecut în sală. Nu am motive 
să cred că ieșirile Gabrielei Firea sa rezumat doar 
la atât, la un ton arțăgos, eșuat în provincialism, și 
la acuzații care nu dovedesc nimic. De asemenea, 
nu am de ce să cred că PSD este întruchiparea 
democrației de partid, și că fiecare este liber săși 
expună opiniile. Puțini sunt liberi și după, cei mai 
mulți ajung să fie liberi de funcția deținută până să 
deschidă gura.
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