
Partid tânăr cu 
sifonari vechi. 

filiala usr - 
Gara de Nord
În fiecare decembrie dăm vina 

pe Ceaușescu și pe comunism. Nici 
ultimul decembrie n-a făcut excep-
ție. Până prin 2010, acest exercițiu 
de eliberare a obsesiilor mi s-a pă-
rut, cât de cât, de înțeles. Recunosc, 
până prin 2005 am cultivat chiar și 
eu, cu o fervoare întrecută doar de 
infantilism, teoria comunismului 
rezidual. Dar cine o face la 30 de ani 
de la revoluție e un încremenit mai 
jenibil chiar și decât comuniștii 
înjurați în context.

În anii '75 - '80, aparatul de pro-
pagandă nu mai dădea vina pe Mo-
narhie, pe "partidele reacționare", 
pe "regimul burghezo - moșieresc". 
Iar "foștii", cum li se zicea, încetase-
ră și ei, după Praga 1968, să mai 
creadă că vin americanii. 25 de ani 
de așteptare le ajunseseră. De la 
revoluția din '89 se fac 30 de ani, 
anul asta. S-au născut două gene-
rații. Unii băieți, care erau atunci 
neînsurați, sunt astăzi bunici.

Dacă îl învinuiești și acum pe 
Ceaușescu pentru neîmplinirile ta-
le înseamnă că meriți să atârni pe 
catargul tuturor vapoarelor cu 
înfrânți. Decrețeii lui Ceaușescu au 
devenit bunici - ce comic sună, în-

tr-o ecuație legată de represiune și 
avorturi! Și decrețeii sunt de două 
feluri. Decrețeii care sunt proprie-
tari, adică au mai nimic, și decrețeii 
care n-au nimic, dar datoriile ban-
care le întrețin optimismul. Și îi 
acuză pe ceilalți decreței de corupție, 
pentru că, în România corporatistă, 
românul n-are voie să aibă capital și 
orice afacere fără credit bancar pare 
dubioasă. 

Dacă vreți să jucăm în continua-
re după regula "de vină e Ceaușescu", 
eu mă declar de acord. USR a pier-
dut majoritatea în Consiliul Local 
al Primăriei de la Sectorul 1, pentru 
că un consilier USR a trecut la PSD. 
Consilierul a fost acuzat că ar fi tur-
nat la Securitate. La vechea Securi-
tate. Cel mai fraged partid posedă 
un puiuț al Securității ceaușiste. Se-
curitatea are o capacitate extraordi-
nară de regenerare. Încântător! Am 
mai scris-o și o voi mai scrie: voi 
merge și eu în Piața Victoriei când 
se va striga "Jos Securitatea!" și "Cu 
noi e Dumnezeu!", ca în primăvara 
lui '90, în Piața Universității.

Dar biografia consilierului USR 
mai conține un detaliu interesant. 
Useristul votat de lumea subțire din 
Sectorul 1 a fost, pe vremea lui 
Ceaușescu, bagajist la Hotel Nord. 
USR e un partid de intelectuali, așa 
că locul curierului - bagajist era, 
desigur, în academia de divertis-
ment nocturn de la Gară. Ce puteai 
să faci, înainte de '90, ca angajat la 
Hotel Nord? Să te desăvârșești inte-
lectual. Să povestești unde trebuie 
ce arabi din Regie au mai fost prin 
barul de noapte și cu ce gagici au 
plecat fotbaliștii după terminarea 
programului, cât mai costă pache-
tul de Kent și de Wiener Kaffee în 
zona Gării, și dacă infractorul sifo-
nar Marin Capabilu', zis și Pictoru' 
(i-am schimbat porecla, că poate o 
mai trăi sau o avea urmași), a agățat 
vreun fraier cu provocarea "de abia 
aștept să se schimbe vremurile, ca 
să desenez și io un dolar frumos, 
suplu, să treacă frontiera!" Mai am 
o curiozitate. Aș vrea să aflu dacă 
domnul consilier USR avea o relație 
corectă cu băieții proaspăt liberați 
care "băgau fete pe treabă".  n
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1€ 4.6634 lei
1$ 4.0766 lei
1chf 4.1495 lei

Bitcoin BTC
$ 4.030 

Ripple XRP
      $ 0,3658 
Ethereum ETH
 $ 153,15

Pe vremurile de dinainte de '89 apăruse o 
poantă după ce cuplul Ceaușescu făcuse o vizită 
de lucru la Azomureș. Folclorul urbano-securis-
tic spunea că savanta venise cu ideea de a se mă-
ri capacitatea de producție la hârtia foto care pleca 
la export, amplasând și mese sub care să se fixeze 
niște pene de lemn care se asigure unghiul potrivit 
aplicării soluției pentru impresionarea foto. Dar, 
dincolo de asta, voia să mascheze și faptul că 
tehnologia fusese furată de spionii români și că, 
prin procedeele cu pene de lemn, demonstram 
că este românească. 
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DăNCilă 
Şi-A TRAs 
iAR sPP ! Dacă n-ar fi vorba despre cel mai puternic 

somnifer din Guvern, zău că am fi tentați să 
credem că pe Liviu Dragnea nu-l mai ascultă 
nici dracu’! Dar, fiindcă e doar Teodor Meleș-
canu, tindem a vedea un simplu frison ce l-a 
trecut pe ministrul de Externe, nicidecum vreo 
schimbare de macaz, o dezertare în tabăra io-
hannistă.


