
Bravo, andrei 
Caramitru, 

Bravo, tudor 
Chirilă! Ați bătut 

televiziunile!

Useriștii aceștia curați au dreptate. Posturile 
de știri au devenit niște organizații jigodioase. 
Sâmbătă seară a fost miting în Piața Universității, 
iar televiziile n-au transmis nimic. Au și dezin-
format, spre rușinea lor. Digi TV a anunțat că 
erau 300 de pionieri destoinici. Erau 500, bă, 
500 de viitori uteciști pe care ii preocupă viitorul 
patriei! Mai puțini manifes tanți entuziaști și lef-
teri decât mesenii plătitori de la nunta Olguței 
Vasilescu, dar nu asta contează, nu ne luăm din 
atâta lucru. La nunta Olguței a ajuns și doamna 
Dăncilă. În plin post al Paștelui, madam premi-
er avea o rochie cu model frumos - sarmale de 
porc în frunză de viță de vie.

Norocul meu se numește Andrei Carami-
tru. El a transmis minunăția de miting, pe face-
book. M-am uitat trei - patru minute pe pagina 
impetuosului Cara mic. Timpul se dilată, s-a 
strigat, opt - nouă minute, din zeci, chiar sute 
(cinci sute) de piepturi, gâturi, mandibule și 
limbi intelectuale, “Muie PSD!” Țipam și eu, 
prin casă - “Muie PSD!” Copiii aceia candizi și 
inimoși au răcnit “Muie PSD” până când s-a tre-
cut la ora de vară. După “Muie PSD!” a urmat 
“Deșteaptă-te, române!” Succesiunea mi se pare 
logică. Așa e și la nuntă: trei săltărețe și pe urmă 
un blues, la sentiment. Iar Finis Coronat Opus a 
fost “PSD, Ciuma Roșie!” Acest “PSD Ciuma 
Roșie” a devenit mai plictisitor decât “Tza, Tza, 
Tza, Capritză Tza”, fiindcă după “Tza, Tza, Tza, 
Capritză Tza” aștepți cu emoție versul - cârlig. 
Ai chiar palpitații. Îl bagă sau nu-l bagă? Aceas-
ta-i întrebarea! Dacă gunoierii - colindători sunt 
treji, îl bagă. E happy-endul, e desăvâr șirea. Da-
aaa, “Tza, Tza, Tza, Capritză Tza, TE-AM ADUS 

DIN AFRICA!” Acum pe foarte serioaselea, că 
până la penultimul rând am scris doar pe seri-
oaselea! Voi nu v-ați săturat de plachia “Ciuma 
roșie”? Aveți printre dumneavoastră influenceri 
distinși (adică șomeri), piariști și “creativi” (ha-
uuuuu!) angajați la agenții de publicitate. 
“Updatați” ciuma! Ar merge ceva cu holeră. 
Schimbați calimera, să vină holera! Chiar și ga-
leriile de fotbal sunt mai inspirate și mai harnice 
decât voi. Își reevaluează repertoriul de la o sta-
giune la alta.

Douășpe, treișpe cuvinte - laopaișpe, că vine 
șaișpe!- și despre Tudor Chirilă. Era și Excelența 
Sa în Piață, transmitea și Domnia Sa pe face-
book. Chirilă nu-i băiat prost. Și scrie binișor. 
Nu glumesc. Și e și informat, e și pregătit, e și 
deștept. În comparație cu Marius Manole. Chi-
rilă face, Chirilă rezolvă, Chirilă știe. Chirilă zi-
cea ceva despre un anume Netejoru. Îl atacă du-
uuur pe Netejoru. E periculooooos rău Netejo-
ru. Dar cine o fi Netejoru? Mi-a șoptit o fată din 
galerie “vine sentimentu’, mă încearcă fioru’, s-a 
urcat pe mine nenea Netejoru”!

O povestioară cu Tudor Chirilă. Pe la înce-
putul anilor 2000, Chirilă și “Gazeta Sporturi-
lor” dădeau niște premii. Gesepiștii făcuseră o 
manevră, o banditeală tipică acestor bagabonți 
care au băgat lumea la pârnaie cu Dosarul Tran-
sferurilor. În juriu erau numai măscărici. I-am 
rezolvat frumooooos, elegant, cu acribie, în 
“Național”. În ziua în care s-a publicat textul, 
eram la un restaurant din centru, cu ziaristul 
Ovidiu Drăgan. Și a intrat Chirilă în cârciumă. 
Cu obișnuita calinerie, m-a complimentat. 
“Băăăăăă, să-ți fie rușine, că te-ai luat de ma-
ma!” Eu sunt un monsieur educat și cu aprehen-
siuni (oooo!) legate de scandal, așa că l-am invi-
tat să ia loc. “Nu stau, că mă enervez!” Și a plecat 
furibund, furibund, furibund furibundul. Nu 
scrisesem nimic rău despre mama lui, doamna 
Iarina Demian. Din contră. În regulamentul 
concursului scria că “Iarina Demian are drept 
de veto.” Iar eu am adăugat că “dreptul de veto al 
marii actrițe Iarina Demian s-ar putea transfor-
ma în dreptul de Veta.” Drăguț, nu? Atât m-a 
dus capul. Atenție, totuși! Am umblat cu finețuri 
și prețuire sinceră. “Marea actriță Iarina Demi-
an” și “s-ar putea transforma”, nicidecum “s-a 
transformat”! Eu - monsieur până la capăt.

Hai, că mai am una! Zilele trecute m-am în-
tâlnit în oraș cu fratele lui Tudor Chirilă, Ionuț 
Chirilă. Am conversat că niște gentlemeni. El 
spunea prăpăstii, eu îl contraziceam, dar nu ne-
am jignit. Ne-am dat mâna la despărțire. Mi-a 
zis două grozave, pe care le pot scrie, fiindcă 
Ionuț le-a vărsat și în public, așa că nu fac nicio 
indiscreție. “Mircea Lucescu m-a schimbat de la 
nu știu ce echipă înaintea meciului cu Răzvan 
Lucescu!” și “tata l-a făcut om pe Mircea Luces-
cu!” Ce să-i răspunzi unui asemenea campion? 
I-am urat “sănătaaaaateeee!” Mircea Lucescu a 
fost căpitanul echipei naționale la Guadalajara, 
când avea 25 de ani neîmpliniți, dar l-a făcut om 
Chirilă! Răzvan le-a eliminat pe Hamburg și pe 
Feyenoord, a antrenat naționala României, pes-
te câteva săptămâni va ieși campion al Greciei, 
dar îi era frică de Ionuț Chirilă! Ionuțe, Tudore, 
ce mai face Mircea Lucescu? Vă e bine fără el? 
V-a ajutat vreodată? Întreb și eu, că nu știu. n
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sfert”  
preia 
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„Judecătorul 
limuzină”  
intră în 
„completul 
negru”!

Kovesi își dă masca jos
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liniștește: În caz de 

război, românia e praf

Cel mai tare duster 
vine de la Samsung

PAG.
4

Anul XXII l Nr. 6308 l luNI, 1 AprIlIe 2019 l 3 leI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Curentul artistic care 
a schimbat lumea 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 80360

Po
za

 z
ile

i

brigitte (nu ştim de ce) năstase 
sau de la caviar la Pastramă
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1€ 4.7628 lei
1$ 4.2434 lei
1chf 4.2614 lei

Bitcoin BTC
$ 4.174 

Ripple XRP
      $ 0,3161 
Ethereum ETH
 $ 144,68
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Iată că lupta cu statul paralel a intrat în linie 
dreaptă, vârfurile de lance ale Justiției ”plicuri-
lor galbene” plecând pe rând din funcțiile pe ca-
re le ocupau. Astfel, ”Dumnezeul procurorilor”, 
cel care pe când era la Direcția Națională Anti-
corupție descindea dimineața la Universitatea 
de Științe Agronomice și Medicină Veterinară 
pentru a urla la zecile de profesori universitari 
prezenți că-i ”saltă cu autobuzul” dacă nu de-
pun denunțuri a părăsit de ceva vreme structura 
centrală condusă la acea vreme de Laura Codruța 
Kovesi. A ajuns însă să conducă ”unitatea de elită” 
și ”paradit destine” de la DNA – Structura Terito-
rială Ploiești. 

Când ue 
ne vrea 

proști
Au mai fost momente când Uniunea Euro-

peană și-a arătat fățărnicia sau s-a amestecat gro-
solan în bucătăria noastră, dar reacțiile ei de 
acum depășesc limitele diplomației. Inculparea 
Laurei Codruța Kovesi și punerea ei sub control 
judiciar au fost de natură să reaprindă sămânța 
de scandal. Reacții virulente apar unde nu te 
aștepți, de ajungi să te întrebi cine pe cine bagă 
la înaintare. Monica Macovei, Siegfried Mure-
șan, Cristian Preda, Ludovic Orban și alți ro-
mâni plictisiți de România sunt cei care împing 
de la spate instituțiile UE să iasă la atac sau aces-
tea îi folosesc pe post de berbece, cunoscându-le 
apetența pentru abandonarea intereselor na-
ționale? pagina 5


