
Lăutari  
de firmă
Dacă ajung să aibă căutare în 

lumea comesenilor cu bani, 
acordeoniștii și alți băieți de taraf se 
recomandă "lăutari de firmă". 

Poveștile lăutarilor de firmă sunt 
adevărate nuvele, prea "talentate" 
pentru orice autor. Un lăutar de 
firmă nu o să-ți zică, de pildă, că era 
sărac - sărac în copilărie. O să-ți 
spună "la noi acasă, care se trezea 
primul se îmbrăca." Fiind un artist 
contemplativ și cu vise lungi, 
lăutarul de firmă nu mai apuca 
haine. Îmi mai vin câteva în minte, 
dar le-am mai scris. Le repet, fiindcă 
n-am pretenția că îmi știe cineva 
textele ca pe Tatăl nostru. "Ce mare 
șmecherie dacă-mi iau trei ani de 
pârnaie? Vară - iarnă, vară - iarnă, 
vară - iarnă, nu mă dau cu săniuța, 
nu mănânc cireșe." "La noi în carti-
er, boierii aveau râie." "În etnia 
noastră, care era slab se ducea la 
vioară și la fotbal, care era gras mer-
gea la acordeon și box." "Io știu bine 
germana". "Ia zi ceva!" "Vruuuuum-
mmm!" și îi fremătau fălcile ca unui 
cal împușcat să nu se chinuie, era 
elocvent ca Trabantul de la Cotro-
ceni.  

Alea cu "am învățat matematica 
în tramvai, din portofele" și "am 

învățat franceza pe Litoral" sunt de-
ja slabe. De învățatul francezei fără 
profesor mi-am adus aminte zilele 
trecute, când m-a anunțat un cor-
poratist cu studii pe bune, dintr-o 
familie de intelectuali, că "a învățat 
franceză de pe o aplicație." Eu mă 
iau toată ziua de corporatiști, dar 
am mulți prieteni prieteni printre 
ei, iar cei deștepți recunosc că acest 
corporatism nu e capitalism, ci so-
cialism elevat. Câți corporatiști ies 
din baremul salarial (oricât de ridi-
cat ar fi acest plafon - 3.000 sau 
5.000 sau chiar 15.000 de euro pe 
lună)? Ce, ăsta-i capitalism? Capi-
talismul înseamnă milioane, riscuri, 
proprietăți, nu viață din salariu și 
rate. Când vine vorba despre vot, 
băiatul care a învățat franceză de pe 
o aplicație merge în același stil de 
autodidact updatat, de lăutar de 
firmă. Ultima dată a votat USR. 
Atunci l-am înțeles. Multă lume 
prisese boală pe partidele vechi, 
care pactizaseră, în anumite perio-
ade și sub diverse forme, cu PSD, 
iar USR avea un lider normal, om 
cu școală veche, matematician de 
prestigiu. A fost curățat, firește că a 
fost curățat, pentru că roboțeii 
tefeliști urăsc tot ce este însuflețit. 
Actualii lideri USR îmi aduc aminte 
de filmul "Jandarmul și extra-
tereștrii". Trebuie să-i bați pe spate, 
ca să te convingi că nu-s făcuți din 
șuruburi. În comparație cu ei, Ali-
na Gorghiu sau parțial eclozatul 
Bușoi lasă o impresie bună. Vine 
Crăciunul, să fim generoși: chiar și 
manifestantul de meserie Mălin 
Bot arată, uneori, ca un om, mai 
ales în momentele magice când e 
suit în dubă. Și eu nu obișnuiesc să 
râd de oamenii băgați în dube. Dar 
Bot vrea să între în dubă, e pe in-
vers față de bancul cu băieții care 
au ajutat o bătrânică să treacă stra-
da, deși ea nu intenționa să treacă 
strada. Toate lucrurile astea sunt 
distractive. Se petrec, însă, și lu-
cruri foarte, foarte distractive. 
Există români care investesc în im-
obiliare, există români care in-
vestesc în artă și există români din 
diaspora care investesc în lăutarul 
de firmă Mălin Bot. n
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1€ 4.6571 lei
1$ 4.0846 lei
1chf 4.1124 lei

Bitcoin BTC
$ 3.843 

Ripple XRP
      $ 0,3726 
Ethereum ETH
 $ 105,14

„BuLdoguL”  
muşcă din 
„neAmţ”!

Nimeni n-a băgat în seamă avertismentul 
transmis la Consiliul PSD, din weekend, dar iată 
că partidul de guvernământ chiar nu a glumit în 
privința măsurilor cu impact socio-economic pe 
care vrea să le ia. Începând cu 2019, paradisul 
fiscal din România ia sfârșit - Statul este pregătit 
să bage adânc mâna în buzunarele marilor 
corporații! Într-o primă fază, vor plăti prețul co-
rect pentru derularea în țara noastră a unor 
activități extrem de profitabile firmele din in-
dustriile bancară, energetică și a jocurilor de no-
roc, iar la rând stau coloșii din IT și telefonie 
mobilă și retail.

ExCluSIv

Ce ar fi de văzut la Klaus Iohannis cu fiecare 
ieșire publică?  Încăpățânarea de a-și impune 
punctele de vedere, chiar dacă nu sunt cele mai 
bune? Emfaza discursurilor? Lipsa argumente-
lor logice? Obsesia de a trimite orice lege la 
Curtea Constituțională de 128 de ori și jumăta-
te, ca să-l citez pe Bogdan Chirieac? Și de 40 de 
ori la Comisia de la Veneția, completez eu? 
Atacul barbar la limba română? Dorința de a 
demonstra că este stăpânul acestei țări? 
Aroganța cu care își tratează guvernul propriei 
țări? Îndârjirea de a pune bețe în roate oricărei 
soluții de bun-simț venite din partea coaliției 
PSD-ALDE? pagina 5


