
Zeii din 
telenovele au 
prins boală 
pe manele 

  
S-au ofticat actorii și plângeau 

cu muci fiindcă s-au behăit manele 
la un festival de film. Ooooof, ipo-
criziaaaa mea! Zeii din telenovele 
au prins boală pe manele. Pe acești 
mari artiști i-am văzut și în recla-
me, în roluri de zugravi, așa că-i 
normal să se simtă lezați. 

Din tocana scandalului s-a în-
fruptat și presa. Ziaricii n-au mun-
cit. Au reprodus ceva greață stelară 
de pe paginile de facebook ale ve-
detelor. Harssst, mi-am tras una 
peste mână, pentru că întâi am vrut 
să bag vedetele între ghilimele! Le 
las așa, fără. Printre vedetele din 
care a citat “Libertatea” - Vlad Enă-
chescu. Atitudine de gomos cos-
mic și scriitură de clasa a treia. Plus 
gramatica învățată la țambal. “2 
dintre așa ZISE-LE staruri”. Tre-
cem peste amănuntul că numerale-
le până la zece se înșurubează în 
text cu litere, nu cu cifre. Dar “așa 
zise-le”, oooo, “așa zise -le”! În felul 
ăsta te răsplătește viața dacă, în 
drum spre școală, n-ai cărat în spi-
nare ghiozdanul, ci acordeonul.  

Discuția despre cinematografie 
e simplă. Unul dintre fiii lui Renoir 

(unul dintre fiii lui Renault, pentru 
Vlad Enăchescu) s-a afirmat în in-
dustria asta și a spus o chestie dem-
nă de geniul tatălui său. “Filmele 
nu sunt pentru noi, francezii. Ba-
gajul nostru literar e prea greu și ne 
încetinește. Filmele trebuie să le lă-
săm americanilor”. Bagajul literar 
al românilor încape într-o borsetă, 
dacă ne comparăm cu francezii. 
Dar facem filme încetinele (discuții 
de un sfert de oră, în bucătărie, 
despre nimic), pe care le conside-
răm subtile, iar americanii au spec-
tatori și produc miliarde din niște 
tâmpenii.  

Și acum să dedicăm câteva rân-
duri manelelor. Domnule Enăches-
cu, lămuriți-ne cum se articulează 
substantivul “manea”, la plural! 
MANELE-LE, nu ? Pe scena festi-
valului de film a strălucit formația 
lui Bursuc. În lumea tentaculară a 
maneliștilor, Salam e inima, iar 
Bursuc e parola. Care deschide fer-
moarul cortului. Bursuc reprezintă 
fermentul intelectual și economic 
al maneliștilor. El îndrumă artiștii 
(auuuuu!) și tot el adună papirusul 
materialist strâns din portofelele 
(domnule Enăchescu, PORTOFE-
LE-LE, nu?) interlopilor convertiți 
la lirismul de damigeană. Ca să 
pricepeți ce înseamnă Bursuc pen-
tru România, voi rererepovesti o 
istorioară. Bursuc își comandase 
un reality show la o televizie agrea-
bilă. Avea și niște elevi (ăsta o fi ter-
menul?) în studio, iar o mămică 
duioasă și cu fuste colorate precum 
coada de păun îl ruga să-l lase și pe 
fiul ei să interpreteze simfonia Ci-
calacacichicea. La care Bursuc, cu 
severitate: “doamnă, până acolo 
mai e mult de muncă!” Am fost de 
acord(eon) cu el. O arie precum Ci-
calacacichicea o arpegiezi doar dacă 
ești de la Placido Domingo în sus. 

Oooooof, maestre Bursuc, ma-
estre Bursuc, mai țineți minte - ce 
vremuri, maestre, ce vremuri, câtă 
artă pentru artă! - când v-au pus 
niște domni, aflați în dispoziție eu-
forică, să le cântați în saună? Ma-
estre, maestre, iubite maestre, ați 
făcut să plângă și pietrele din baia 
de aburi! n

Orban, pe 
tine nici 
canabisul 
nu te mai 
face bine!

Bute, cu lacrimi în ochi: 
S-a terminat pentru mine

Denise Rifai. 
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Cristoiu şi Gabriel Oprea 
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„Sifoanele” 
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1€ 4.7558 lei
1$ 4.1758 lei
1chf 4.2011 lei

Bitcoin BTC
$ 4.036 

Ripple XRP
      $ 0,3146 
Ethereum ETH
 $ 137,08
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„Bomba zilei în presa din România. Denise 
Rifai intră pe tronsonul lui Rareș Bogdan și înce-
pe o emisiune nouă la Realitatea TV.” Nu știu cine 
și ce a visat noaptea de a ajuns la concluzia că as-
ta ar fi bomba zilei. Dacă asta ar fi bombă, faptul 
că Denise Rifai încă mai crede că e jurnalist ce ar 
fi? Zice-se că emisiunea s-ar numi „Legile Pute-
rii”. Titlu mort. Presimt că va fi o emisiune la fel 
de proastă ca și „Jocuri de putere”, pentru că du-
duia Rifai nu a depășit faza întrebărilor cretine 
adresate interlocutorilor și nici a momentelor ar-
tistice cu istericale studiate. Sau te pomenești că 
abia atunci e naturală?

Deși există numeroase studii care recunosc 
beneficiile canabisului medicinal în cazul bolna-
vilor cu boli incurabile sau aflați în faze termina-
le, în România se mai găsesc unii să latre la Lună, 
doar ca să se audă. Uitați-vă la Orban, Ludovic 
Orban. De când se știe, el face Opoziție, dar nu 
una politică, ci una ad literam, că atât îl duce. 
Dovadă mai mare de inumanitate, de lipsă de 
empatie, de lipsă de responsabilitate ca a lideru-
lui PNL greu o să mai întâlnim. Prostie crasă, în 
doar două cuvinte. pagina 4

exClUSIVPOnta și 
Ghiță, 
extrași de 
SeRVICIIle 
ItalIene!


