
TiTo și CasTro 
i-au lăsaT  
să pleCe, 

orlando nu-i 
lasă să pleCe
Orlando Teodorovici a zis o 

prostie, oricum și-ar cosmetiza el 
acum alegația legată de Diaspora. 
În anii'70, Tito i-a lăsat pe iugos-
lavi să muncească în Germania. 
Fidel Castro le-a permis cubane-
zilor să se ducă în America (în 
special infractorilor, dar nu con-
tează), dar Orlando îi condiționează 
pe români să se transfere dintr-o 
țară în alta.

O vorbă veche spune că proștii 
rămân în satul lor, iar deștepții 
sunt făcuți să își ia viteză, să cuce-
rească orașele. Poate că așa e. Nici 
România nu a fost condusă de 
bucureșteni. Dacă ar fi după mine, 
le-aș da și bani de drum celor care 
vor să plece, ca să nu rămână cu o 
impresie proastă. O să întrebați de 
unde atâția bani. Se găsesc. Așa 
cum s-au găsit bani pentru SRI, 
care are un buget mai mare decât 
Catedrala, așa cum s-au găsit bani 
pentru nu știu ce echipament mi-
litar din Portugalia, vechi de 30 de 
ani și care a costat de patru - cinci 
ori mai mult decât Catedrala, așa 

se vor găsi bani și pentru Diaspo-
ra. Eu nu m-am gândit niciodată 
să plec, pentru că am fost în străi-
nătate, mi-a plăcut să mă plimb și 
să mă distrez pe acolo, dar atât. 
Pâinea exilului e amară și dacă-i 
franzelă sau cozonac.

A fost o greșeală, Teodorovici a 
comis-o grav, grav, grav, chiar da-
că a avut niște rațiuni economice. 
Orice calcul se veștejește în fața 
emoției. Un om emancipat a gân-
dit, inexplicabil, ca un comunist, 
făcându-le jocul neomarxiștilor 
atei, care au fantezii cu oameni de 
zăpadă și vor să iasă în Piața Vic-
toriei și să latre de Centenar. Îna-
inte să o facă, îi avertizez că în fie-
care dintre ei zace un Coriolan 
Drăgănescu. Și în noi, cei din Piața 
Universității, se contura câte un 
Coriolan Drăgănescu. Deși vor bi-
blioteci, tefeliștii nu o au cu citi-
tul, dar îl pot găsi pe Coriolan 
Drăgănescu în schița "Tempora", a 
lui Caragiale, care e și pe internet. 
În cinci minute vor afla care-i 
treaba cu revoluționarul parvenit 
Coriolan Drăgănescu.

Ce mă enervează este că și 
acum, ca și în 1990, au păreri des-
pre cărți (azi cer biblioteci ca în 
Finlanda, deși au și la București!) 
niște coriolani drăgănești care îi 
fac colaborationiști pe Sadoveanu 
și Arghezi. I-au acuzat de lașitate, 
de lipsă de onestitate, și tot așa. 
Tefeliștii sunt niște impostori fără 
talent, dar nu asta-i nenorocirea 
lor. Principalul lor defect e 
ignoranța agresivă. Onestitatea și 
eroismul nu sunt criterii estetice. 
Cinstit sau hoț, curajos sau fricos 
poate să fie oricine. Dar inteligent 
sau talentat nu poate să fie orici-
ne.

De pe soclurile moralei până 
pe maidanul neosocialismului 
grotesc drumul durează câteva 
fracțiuni de secundă. Sorosiștii 
asumați se întâlnesc la Casa Acti-
vistului și sunt mândri de asta. 
Casa Activistului, "ateliere" la Ca-
sa Activistului! La următorul "ate-
lier" de lectură ce aveți? "Tânăra 
Gardă" a lui Fadeev sau "Așa s-a 
călit oțelul", de Ostrovski?  n
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1€ 4.6580 lei
1$ 4.1258 lei
1chf 4.1314 lei

Bitcoin BTC
$ 4,210 

Ripple XRP
      $ 0,3809 
Ethereum ETH
 $ 119,16

Nu fugiți după fenta discursului prezidențial, 
că ar fi fost decent, că ar fi fost cuminte și că ni-
meni nu ar fi fost atacat. Până la ora asta, aplauda-
cii și răspândacii, cot la cot cu analiștii de la pro-
paganda gălăgiei politice, au răstălmăcit totul, 
transformând alocuțiunea lui Klaus Iohannis în-
tr-o cocă moale și periculoasă. E drept că se în-
ghite mai ușor, dar, după ce trece de gâtlej, te ia cu 
dureri de măruntaie. Președintele a dovedit încă 
o dată că îl doare la bască de sărbătoarea români-
lor, pe care a transformat-o într-un spectacol de 
aruncat săgeți otrăvite.

Dacă nici pe americani să nu-i credem când 
vine vorba de bani, atunci pe cine?! Pe bune, 
acum, domnule Isărescu, dumneata ce-ai face în 
locul nostru? Te-ai uita în gura unui guvernator 
matusalemic sau ai trage cu ochiul la analiza pe 
2019 a bancherilor de la Goldman Sachs? Recesi-
unea cu care ne speria BNR mai acum doar câte-
va zile e numai în mintea încețoșată a troglodiților 
lui Mugurel. În realitate, zic specialiștii de pe Wall 
Street, zona euro va cunoaște și anul viitor o 
creștere economică, iar la nivel planetar previziu-
nile sunt și mai bune. pagina 11


