
E bun 
Băsescu, 

E bun 
  
După ce a fugit Udrea, i-am scris 

lui Băsescu (sunt convins că n-a ci-
tit) “rezistă, Băsescule, rezistă! Ți-a 
plăcut, nu, ți-a cam plăcut cum a fă-
cut Tolontan Dosarul Transferuri-
lor? Atunci mi-a plăcut și mie cum 
a a rezolvat-o pe Udrea!”. 

Alaltăieri, însă, chiar mi-a plăcut 
de Băsescu. E bun, n-ai ce-i face. 
Matelotul era în emisiune, la Denise 
Rifai. Iar zglobia l-a întrebat cine ar 
fi de preferat pentru stânga politică. 
Dragnea sau Ponta? Răspunsul a 
fost formidabil. “Amândoi sunt la 
fel de toxici. Cred că o variantă mai 
bună pentru stânga ar fi marxiștii 
de la USR”. Eu v-am zis de mult că 
utecistii ăștia noi sunt cum sunt. 
Socialiști “proeuropeni”. Oricum, 
vă prezint scuze fiindcă scriu iar și 
voi mai scrie despre atei în Postul 
Paștelui. Socialistul este un comu-
nist care n-a apucat să facă rău. Iar 
“proeuropean” înseamnă formă fără 
fond. Și dacă n-ar vrea, România ar 
face parte din Europa. În istorie, 
toate țările au avut revendicări lega-
te de granițe. Dar nici măcar dicta-
torii nu s-au certat cu geografia. 

Socialiștii noi, însă, au mai mult tu-
peu decât comuniștii vechi. Împart 
ei certificate de european, exact ca 
golanii de pe timpuri, care ziceau 
“îți dau interzis în centru!”. 

    Cât despre alianța Cioloș-USR, 
aflați că marile probleme nu sunt 
Oana-Maria Bogdan și Andrei Cara-
mitru. Ăștia vorbesc ca Lenin în 
Elveția, pot să aibă și adepți, nu con-
tează, pentru că n-au condus nimic 
până acum. Madam Bogdan a trecut 
pe la Ministerul Culturii, dar la câte 
năstrușnicii a făcut Guvernul Cioloș, 
pe duduie n-a remarcat-o nimeni. Și 
e excentrică, vă dați seama ce mi-
nuni au realizat cioloșiștii, dacă dez-
inhibata n-a bătut la ochi. Adevărata 
problemă e Vlad Voiculescu, fost mi-
nistru al Sănătății. Domnul Liiceanu 
a spus că Voiculescu “mi se părea an-
gelic și l-am băgat în edificiul meu 
afectiv”. Cred că are apartament în 
edificiul ăla, iar Heidegger, care nu 
era angelic, stă modestino într-o gar-
sonieră. Fiți atenți ce a declarat ange-
licul: “Ideea că un biocid care nu este 
conform nu afectează siguranța pa-
cientului este puerilă”.  Așa o fi, dar 
angelicul a terminat Facultatea de 
Științe economice. Dragă “Mama Le-
one, tu sei un Angelo”, spune-ne și 
nouă dacă la voi, la ASE, se făcea și 
biochimie! Te pricepi la științele eco-
nomice ca la medicină? Știi chimie și 
biologie cât istorie? Că am văzut ce 
enormitate ai detonat. Că polonezii 
au avut “Solidaritatea” lui Walesa și 
noi nu ne putem compara cu ei. Noi 
am avut Rezistenţa din Munți, Eve-
restul anticomunismului. “Solidari-
tatea” lui Walesa e o praștie cu invi-
zoace, o țeavă de cornete pe lângă 
Rezistenţa din Munți.  

Când tehnocrații conduceau Ro-
mânia, brechingniuzul la televizii 
era de două feluri. Se dădea bre-
chingniuz când era condamnat un 
politician sau un patron român și 
când i se făcea o înscenare unui doc-
tor. Dar când un doctor era agresat 
în spital, nexam brechingniuz. Deși 
agresarea unui medic ar trebui să 
între la ultraj. Medicul, însă, nu e 
magistrat. E un intelectual periferic, 
păi cum să nu! Și un lucrător la Stat 
inferior. Are și halat nasol. Alte uni-
forme sunt frumoase. n
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1€ 4.7607 lei
1$ 4.1939 lei
1chf 4.1976 lei

Bitcoin BTC
$ 4.078 

Ripple XRP
      $ 0,3229 
Ethereum ETH
 $ 140,35

”Adio, visul frumos s-a terminat” pentru Coz-
min Gușă, tocmai când veșnicul analist – mogul- 
datornic credea că și-a suit deja sacii în căruța lui 
Dacian Cioloș. Pentru că patronul Realității TV 
tocmai ce răsufla ușurat, după ce ajunsese la un ge-
neros acord financiar cu ”oculta” din spatele îmbi-
nării politice USR – PLUS. Și tocmai atunci Rareș 
Bogdan i-a administrat o adevărată ”rangă în 
dinți”, anunțând că el unul sare din mers în barca 
Partidului Național Liberal. pagina 4
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S-ar putea spune că sunt fraze rupte din con-
text. Dar cine are răbdarea să parcurgă elucu-
brațiile înșirate de Iohannis la dezbaterea 
„Președinte sau cetățean/ om politic și societate 
civilă” își va da seama că e vorba de un capitol 
distinct. O fi vrut să-i dea o formă mai cuminte, 
dar, după cum i se întâmplă mai mereu, s-a îm-
piedicat și în logică, și în limba română. Preșe-
dintele vrea forță, vrea mișcare pentru ca socie-
tatea civilă să se impună. Acum, societatea civilă, 
doar numită, nu și identificată, consideră Iohan-
nis că are încă o voce mult prea mică pentru ce se 
întâmplă în România. Deci, sonorul mai tare, 
băieți. Încă o dată, altfel spus, președintele de-
monstrează că nu-și înțelege rolul. E mediator 
sau instigator? pagina 5


