
„Dacă am jucat  
în filme porno 

înseamnă că 
suntem curve?“ 
    
Încep cu satisfacție primul text pu-

blicat în ziar, anul ăsta. Fondatorul 
Societății Române de Chirurgie Cardi-
ovasculară, doctorul Marius Militaru, a 
fost achitat pe 4 ianuarie, după ce i s-a 
înscenat o luare de mită pentru care a 
fost hărțuit cinci ani.  

Nu-l cunosc personal, dar am scris 
încă din 2014 despre acest coautor la 
primul transplant cardiac din Româ-
nia. În ianuarie 2014, Militaru a fost 
arestat pentru că un negustor de fier 
vechi se credea Al Pacino într-un fla-
grant cu bani vopsiți și a aruncat câteva 
bancnote în cabinetul marelui chirurg. 
Ca întotdeauna, propaganda oengistă a 
fost mai rea ca organele. Neomarxiștii 
atei au sărit pe Militaru cu lopata, dar 
nu cu orice lopată. Cu lopata potrivită. 
Cum au hoții chei potrivite-au și tefe-
loazele lopeți potrivite. De data asta au 
sărit cu lopata model "Inima lui Stalin", 
că tot era vorba de un chirurg. La fel au 
procedat cu o altă somitate, Monica 
Pop, atunci când s-a pus pe ea minis-
trul tehnocrat al Sănătății, de meserie 
contabil, adică numărător de purici (ci-
fre). Acolo a participat și un tip deștept 
și talentat cum e Tolontan. Din păcate, 
uneori vrea să semene cu Tov. Mirea 
Balauru', ziariciul destoinic din "Secre-
tul lui Bachus". 

Ca să descrii tefeloazele ai nevoie de 
imagini. Gândiți-vă la un restaurant 
micuț, cu șapte- opt mese sau la vestia-

rul unui centru Spa. Intră un Monsieur 
de 60-70 de ani și spune tare, adresân-
du-se tuturor "Bună ziua, domnilor!" 
După câteva minute intră și un P. Ulică 
Frânaru-bubos, biciclist, corporatist. Și 
aruncă, în sictir,  un "Hai noroc!". Și pe 
urmă se tolănește pe scaun sau pe ban-
că și se benoclează la telefon zece mi-
nute. Face chestia asta îmbrăcat. Și cu 
fesul pe chică. E drept, intrări mito-
cănești au și unii bătrâni, că Băsescu 
nu-i un caz unic. Dar matelotul trebuie 
înțeles. O vorbă marinărească zice că "e 
greu să-ți mai revii după ce te-ai pișat 
în chiuvetă și ai băut apa de tanc."  

Să-l lăsăm, însă, pe Băsescu. Tefe-
loazele au intrat în viața României ca 
P.Ulică Frânaru în vestiarul de la Spa. 
Și sunt de-o violenţă care mă întoarce 
la comparația cu modelul de lopată 
"Inima lui Stalin". Uitați-vă ce fac crea-
turile astea pe internet! Veți avea 
aceleași dovezi ale lipsei de educație. 
Nici mie nu-mi plac câte șapte sau șapte 
sute de articole pe zi. Dar nu m-am 
apucat vreodată să scriu ceva în subso-
lul unui text semnat de un om pe care 
nu-l cunosc personal. E ca și cum m-aș 
duce la cinema și aș încerca să intru pe 
ecran, că eu o pup mai bine decât Alain 
Delon pe nu știu care demi-vierge. Scri-
sul nu-i interactiv, scrisul e un exercițiu 
de egoism, aici nu suntem la corporație 
ca să recităm lozinca "lucrez bine în 
echipă." 

Încă două vorbe din lumea presei și 
a culturii. Facebook face și un bine. Te 
uiți pe facebook și vezi cât de subțiri in-
telectual sunt oamenii de succes din te-
levizii. Poate de-aia au și izbândit. Me-
sajele lor nu sunt simple, că asta n-ar fi 
un lucru rău. Sunt simpluţe, sunt de o 
dezarmantă modestie cerebrală. Iar noi 
avem pretenții de la sărăcuții ăștia. 
Cum să le ceri, de pildă, să realizeze 
programe atractive de sărbători?  Ei nu 
sunt în stare nici măcar să aleagă un 
film bun. 

Am promis și ceva legat de cultură. 
Înainte de Crăciun, Pleșu a publicat, 
pe pagina lui de facebook, "Apelul că-
tre lichele", al lui Liiceanu. Foarte fru-
mos, textul e izbutit, dar trebuie adus 
la zi. Intelectualii care au pupat-o în 
fund pe Elena Udrea cu ce sunt mai 
buni decât lingăii Elenei Ceaușescu? 
Sunt chiar mai răi, pentru că lingăii 
ceaușiști și-au apărat stăpânii și după 
moarte. Lacheii udriști, însă, au trădat 
după 2014. Domnilor, atitudinea asta 
se traduce exact așa: "Dar ce, dragă, 
dacă am jucat în filme porno înseam-
nă că suntem curve?" n
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1€ 4.6647 lei
1$ 4.0920 lei
1chf 4.1423 lei

Bitcoin BTC
$ 3.875 

Ripple XRP
      $ 0,3572 
Ethereum ETH
 $ 154,40

 Urarea nu este răutăcioasă. Este sinceră, chiar 
foarte sinceră. Ce-i poți dori unui președinte ca-
re, în patru ani de mandat, s-a remarcat doar 
prin inconsistența actului de conducere? Ce-i 
poți ura unui președinte care a ratat toate ocazi-
ile de a realiza ceva concret? România prosperă, 
cu care ne amețea de cap în campanie, a fost ur-
nită din loc de coaliția de guvernare. Nu mult, ci 
doar atât cât s-a putut. La capitolul ăsta, Iohannis 
a contribuit doar cu piedicile. România lucrului 
bine făcut, cu care se lăuda, a întâlnit la tot pasul 
doar lucrul rău bine făcut. Și, în condițiile astea, 
de ce să mai stea aproape de România? Ca s-o 
împiedice și mai rău? pagina 5
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