
Bucătarul 
IohannIs șI 
FecIoarele 

compatIBIle cu 
peștII dIn justIțIe

Săptămâna trecută a fost una a 
prostiilor enorme, dar fără urmări 
majore. Au existat și săptămâni cu 
prostii tragice. De data asta doar 
am râs. Fac și eu un TOP 3.

Iohannis a umblat la o metaforă 
culinară alterată, ca să caracterizeze 
poporul pe care nu îl cunoaște, dar 
pe care îl conduce. Sasul elocvent 
ca un Trabant a zis că, în Anul Cen-
tenarului, "noi pendulăm între ceva 
ars și o prăjitură foarte bună". Herr 
president Ștrudel, la ce cantină lu-
crezi matale? La cantina Cotroceni, 
desigur, dar te gândești la Festivalul 
Gastronomic de la Sibiu. "Consorțiul 
Sibiu Regiune Gastronomică Euro-
peană" va lansa și o monedă pro-
prie, de circulație limitată - Sibcoin. 
Cel care a scornit denumirea va ră-
mâne în istoria numismaticii de 
grădiniță și a primit 1000 de lei 
pentru ideea lui, deși merita 2000 
de lei ca să tacă. Sibcoinul e conver-
tibil, dar convertibil rău de tot. Șase 
sași vor strânge șase saci cu Sibco-
ins și vor răscumpăra Tezaurul de 
la ruși. Caterinci din astea gen Sib-
coin are aproape fiecare sat din 
Franța. Există monedă proprie și la 

Festivalul Melcilor. Sau la Festivalul 
Șofranului, unde cofetarii se întrec 
în macarons cu șofran și sarlote cu 
șofran. În sensul ăsta, vă recomand 
cartea "Cina cu Picasso", de Camil-
le Aubray, o delicioasă poveste des-
pre pictură și gastronomie, plasată 
în Sudul Franței.

Parchetul General a plătit un stu-
diu despre Topul pe zodii al crimi-
nalilor. Asta dacă vă interesează 
cumva horoscopul lui Râmaru. Stu-
diul ar putea fi extins și la alte organe 
ale Statului, că suportă Bugetul, su-
portă. Eu aș vrea să aflu ce ascendent 
zodiacal și ce profil psihologic au 
magistratele care se îmbracă și se 
coafează cum se îmbracă și cum se 
coafează - nu umblu la adjective, fi-
indcă Dreptul e o știință exactă, foar-
te exactă. Ar fi captivantă o aseme-
nea cercetare, că astfel am afla și noi 
cum stau la capitolul discernământ 
multe dintre aceste cucoane. Cred că 
s-ar putea da și o teza de doctorat pe 
tema compatibilității între Fecioare-
le din Justiție și Peștii din Servicii.

În fine, a treia gogomănie de săp-
tămâna trecută a fost dezbaterea 
despre divorțul profesional dintre 
Halep și antrenorul ei. Toți înfrânții 
se încarcă de la sursa de energie 
națională Halep, toți au păreri, toți 
știu ce e bine și ce e rău pentru ea. 
Halep nu-i Steaua sau Dinamo, ca să 
chițăie suporterii. Halep e o afacere 
profitabilă cu circuit închis. Să te 
apuci să analizezi dacă Halep a greșit 
sau nu e ca și cum aș plânge eu într-
un articol fiindcă restaurantul meu 
preferat a schimbat bucătarul. Dacă 
tot s-au băgat toți pe partea tehnică, 
mă bag și eu pe partea managerială 
și aș compara aspecte ce țin în mod 
concret de imagine. De pildă, spon-
sorii Sharapovei și sponsorii Simo-
nei. Nu știu pe ce loc mai e Sharapo-
va. 100? 300? Dar văd că Halep are 
contract cu Dedeman, o societate 
comercială de succes, pornită de la 
zero de doi frați inventivi. Foarte bi-
ne, însă firma acestor domni vinde 
șuruburi și gresie pentru garsoniere 
confort doi, în vreme ce Sharapova 
și Serena Williams au contracte cu 
branduri mondiale de haine, poșete, 
parfumuri și orologerie. n
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1€ 4.6588 lei
1$ 4.1063 lei
1chf 4.0799 lei

Bitcoin BTC
$ 6.396 

Ripple XRP
      $ 0,5011 
Ethereum ETH
 $ 211,52
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E un soi de ping-pong cu acuzații. Ăla spune 
așa, celălalt zice altfel. Unul aruncă o vorbă, celă-
lalt o întoarce pe reversul paletei. Un meci ab-
surd, în care nimeni nu dovedește că el are drep-
tate și că celălalt minte. Firea îl acuză pe Dragnea, 
de-a dreptul sau din vârful buzelor. Dragnea ori 
nu funcționează în weekend, ori răspunde cu to-
tul altceva la o televiziune. De obicei, seara. De 
regulă, zi de zi, în locul lui răspunde Codrin 
Ștefănescu, al cărui speach începe cu „nu e adevă-
rat”. Și eu de unde să știu că așa e? Cine e Codrin 
Ștefănescu ăsta?

Aflat la Paris, Klaus Iohannis a scos pe gură 
cea mai răsuflată poantă. Fără sare și fără piper. 
Nu puteai sta serios pentru că nu aveai de ce. 
Dar nici să râzi nu puteai, pentru sașii nu au 
avut, în copilărie, bancuri cu Bulă și nu știu ce e 
umorul.


