
E obligatoriu 
să-l glorificăm 

pe DonalD Tusk și 
săpTămâna asTa? 

Din zece poezii dedicate lui Ceau
șescu, una, maximum două aduceau 
beneficii autorilor. Câștigul nu era 
neapărat material. Asigura o oarecare 
protecție, te introducea sau te 
menținea în Sistem. Ceilalți opt 
poetaștri erau osanaliști din entuzi
asm, din oportunism, ca să fie cu va
lul (azitrendul). Dacă un scriitor îi 
trimitea lui Ceaușescu un volum 
proaspăt tipărit, acesta răspundea cu 
o carte de vizită  Nicolae Ceaușescu 
și pe spate "Cu mulțumiri", plus sem
nătura. Aveam un prieten, fiu al unui 
romancier cunoscut, care subtilizase 
cartea aia de vizită din portofelui lu' 
tăticu'. Dacă ne legitima, după zece 
noaptea, vreun milițian, dacă ne um
fla vreun chelner nota de plată, dacă 
nu voia vreun recepționer să ne dea 
cameră la hotel, îi ziceam prietenului 
"scoate, mă, mai repede cartea aia de 
vizită, ca să ne lase ăștia în pace! Nu 
vezi că altfel nu merge?" 

Întrebarea "nu vezi că altfel nu 
merge ?" e valabilă și azi. Nu vedeți că 
altfel nu merge cu Donald Tusk? Nu 
te obligă nimeni săl lauzi, dar se simt 
toți obligați săl laude. Odangiii 
ceaușiști erau mici amatori (de do
suri) pe lângă entuziaștii ăștia inca
pabili să iasă din rând. Iar cei mai 
mulți sunt proști ca o oală de noapte. 
În câte postări pe facebook ați văzut 

glumița "o să vorbească și Dăncilă în 
«poloneză»?" În sute de poștări, nui 
așa? Îngrămădita Dăncilă nu mă inte
resează, azi. Dar se spune "limba po
lonă", nu "limba poloneză", cretini
lor! Dacă zicea Dăncilă "limba polo
neză", sar fi prins unul dintre voi și 
ați fi înjurato toți (câteva mii de pa
naramezi), la poștă. 

Și acum, părerea mea despre 
Tusk. Băiat plăcut. Presupun că un
chii și mătușile lui aduceau marfă de 
calitate, la Mamaia, și o vindeau pe 
plajă, la 100 de metri de Hotel 
Internațional (astăzi, Rex). Când 
mergea în excursii cu școala, cred că 
Tusk era glumețul autocarului. Are 
el, așa, o dambla, vorbește păsărește, 
pe unde se duce. Nouă nea recitat 
despre Duckadam, Mircea Eliade și 
Nichita Stănescu. Bulgarilor lea po
vestit despre Ivan Vazov, Stoicikov și 
zarzavat. Dacă ajunge acasă la dom
nul Vlad Voiculescu, fost ministru 
tehnocrat al Sănătății, va băga versu
rile "medicii la pușcărie,/ pacienții la 
farmacie!"  

Frumoasă a fost și manifestația 
hibernală de sub coada calului pe 
care stă Carol I. Sau strâns vreo do
uă sute de tefeloaze, care naveau 
bani de Valea Prahovei, dar o să le 
dea nenea Soros, o să le dea, o să le 
dea ce le dau și eu acum, cu al un
sprezecelea deget. Printre acești 
copilași era și puștiul ăla de Mihăiță 
Sora.102 anișori, dar se ține bine, 
pare de 99. Venise la săniuș și, dacă 
nu laș stima, aș scrie că mângâia 
poponețele corporatistelor nefu (ci
ne ar risca?) și pe urmă zicea "na 
fost mâna mea, era morcovul (năsu
cul) omului de zăpadă!"  

Întro lojă, la Ateneu, se tolănise 
și sasul elocvent ca un Trabant, ca 
săl asculte pe Tusk. Era în lojă și râ
dea, râdea în lojă. Vrmmm, vrmmm, 
așa râde el, zici că ia intrat nasol în 
marșarier. Atunci, fără legătură cu 
evenimentul, mam gândit la un 
pamfletar și la un alt neamț. N.D. Co
cea și Carol I. Pe 9 septembrie 2014, 
N.D. Cocea a publicat, în "Facla", o 
măgărie despre Carol I. Nam cum să 
fiu de acord cu așa ceva, dar a articu
lato frumos (tehnica nui măiastră, 
însă compensează prin reverberație) 
și astai tot ce contează pentru mine. 
"Politicienii se încaieră. Regele râde. 
Luați seama! Când bestia prusacă râ
de, poporul plânge și țara va scrâșni 
din dinți". n  

Klemm la 
Busuioc, 
Hellvig la 
scHimB cu 
OlguŢa!

asiguraţii CNaS fac sute de 
kilometri pentru compensate

DNa, grup 
infracţional 

organizat

Ea e bunăciunea 
celui mai  
bogat om  
din lume
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Bebeluş ucis 
de gripă în 
Bucureşti 

PAG.
11

Anul XXII l Nr. 6253 l luNI, 14 IANuArIe 2019 l 2 leI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

unde cad misterioasele 
bombe canadiene?

Vaticanul şi-a făcut 
Federaţie de atletism
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linda, fiica 
cunoscutului 
saxofonist 
flavius 
teodosiu.  
În sfârșit, 
eurovisionul 
arată Bine
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Consilierii 
lui Iohannis 

sunt 
nevinovaţi

BNR, 
cimitirul 
Serviciilor
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1€ 4.6782 lei
1$ 4.0586 lei
1chf 4.1309 lei

Bitcoin BTC
$ 3.665 

Ripple XRP
      $ 0,3342 
Ethereum ETH
 $ 125,97

Un nou ”tsunami” de foști generali trecuți în 
rezervă din cadrul a diverse structuri  informative 
urmează să fie primiți în perioada următoare în 
”frăția” consilierilor lui Mugur Isărescu, guverna
torul care a sjuns să transforme Banca Națională a 
României întrun adevărat ”cimitir al elefanților” 
din servicii. Și atunci la ce să ne mai mire că la 
vârful Băncii Naționale sa aciuit ”ceata lui 
Pițigoi”, de nu mai poate vreun om politic, ana
list financiar sau simplu contribuabil să scoată 
vreo vorbă de ”lăcomia” băncilor străine că sar 
oamenii lui Isărescu de zici că nu sunt pe statele 
de plată ale statului român! 

În sfârșit, sa hotărât: „Unitatea de elită” a 
DNA, de la Ploiești, a fost făcută una cu pămân
tul. Mircea Negulescu bate mătănii și bagă aca
tiste la greu, în speranța că Dumnezeu se va mi
lostivi și va face o minune care săl scape de 
pușcăria care i se arată tot mai des în vis. Dum
nezeu, însă, din câte se vede, a trimis acatistele 
înpoi, spunând că există suspiciuni rezonabile că 
procurorul ar fi fost un ticălos. Lucian Onea, fos
tul procurorșef, nici el nu se simte prea bine, 
mai ales după ce sa cerut Consiliului Superior al 
Magistraturii avizul pentru revocarea din funcția 
de procuror.
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