
ȘmecheraȘul 
care a făcut o 
țară de proȘti 
să muncească 

un sfert de oră

Distracție supeeeeerbă, miercuri 
seară! A căzut facebook și i-a băgat în 
panică pe prostoboii care nu știu ce au 
de făcut cu viețile lor. Ziare nu citesc, 
fiindcă se murdăresc pe mâini, biblio-
teci nu au, deoarece cărțile fac praf în 
casă, așa că idiotizaurii se plictiseau - 
doar idiotizaurii se plictisesc. Eu cred 
că a fost mâna rușilor, ne-a lucrat 
Ciuma Roșie, e clar. Iar prostoboii fă-
ră cărți în case se întorseseră pe site-
uri, se înjurau pe site-uri, a fost mi-
nunat! Să vedeți ce va fi când va că-
dea internetul, vreo trei luni! Jumă-
tate din oamenii sub 40 de ani vor 
muri. Cel mai rău îmi pare de copiii 
sub zece ani. Ei nu știu să zică “fru-
mos, urât, e bine, e rău.” Mititeii ridi-
că degetul mare și spun “like” sau îl la-
să în jos și urlă “dislike”. 

Toată stima pentru posturile de te-
levizie care nu au dat nicio știre despre 
prăbușirea facebook! Așa trebuia să 
procedeze presa de la început. Cum să 
vorbești cu unul care îți scrie pe face-
book? Dacă era după mine, aș fi conce-
diat toți ziariștii care-și postează viața 
pe facebook. Când faci de la trei pos-
tări - pe zi! - în sus înseamnă că-ti 
înșeli meseria și nu ai viață. Pe face-
book îți ridici produsul (în cazul meu, 

articolul) sau îți vinzi mașina, butelia 
ori un dușman. Facebook e pentru in-
terese și autoglorificare, nu pentru 
idei.

Tot un rezultat al prostelii de pe fa-
cebook este protestul de azi, 15 mar-
tie, orele 15, 15 minute. O țară oricum 
blocată va fi blocată semioficial, în stil 
4 iulie, 14 iulie, 23 august. Claxoane, 
claxoane - tiiiiit, tiiiit! Ideea îi aparține 
unui cârciumar din Suceava. Un bu-
covinean cu valențele unui escroc de 
anvergură (e un compliment) a pros-
tit o țară de papagali. L-a costat 4000, 
maximum 5000 de euro, un clip în ca-
re îndeamnă guțumanii să paralizeze 
un sfert de oră circulația, fiindcă n-au 
autostrăzi. Productivitate maximă 
(celebritate, adică influență și bani) 
cu o investiție de 5000 de euro! Feno-
menul concurează (având șanse mici) 
cu Maglavit și Caritas. Șansele sunt 
mici pentru că la Maglavit a fost o epi-
fanie, iar la Caritas a lucrat Securita-
tea cu mitul așteptării unui ban ne-
muncit. Până una, alta, bravo, șmeche-
rasule sucevean! Chiar și Elon Musk 
ar fi invidios pe mișcarea asta. Îl știți 
pe Elon. E băiat serios. Cu 100.000 de 
euro ne duce pe Marte. Eloane, Eloa-
ne, când aveam alendeloane, tu n-
aveai bani, bă, țărane! Azi dăm dru-
mul la claxoane și băgăm acordeoane, 
bă, Eloane, bă, Eloane!

Mai am o temă așa, să reflectați în 
uichend. Se vorbește mult despre dic-
tatură. Ce dictatură să facă Dragnea, 
pe care îl trădează premierii puși chiar 
de el? Cred că o să-l lase și Vio. Se ține 
ea de mână cu individul amfibiu și 
vâscos, dar parcă o văd cu Juncker, 
“pe cameră”. Credeți că pe Hitler, pe 
Stalin, pe Ceaușescu sau pe obsesia 
voastră Putin ar fi avut tupeul să-l 
vândă vreun prim-ministru? Kalinin 
a fost chiar președinte al URSS, dar 
nu mișca în fața lui Stalin. E imposibil 
să facă o dictatură un peizan de oraș 
ca Dragnea, care are un chip de zici că 
a stat într-o cutie din aia de fumat, 
din aeroport, o cutie mică și transpa-
rentă, și s-a dus tot fumul pe mecla 
lui. O minidictatură putea să constru-
iască Băsescu, dacă mai avea un man-
dat. În toate regimurile, Securitatea și 
Armata, Poliția și Armata, Securitatea 
și Poliția, judecătorii și Securitatea, 
procurorii și judecătorii s-au privit 
pieziș. Animozități, dom’le, animo-
zități! Chiar și lui Ceaușescu i-a fost 
greu să armonizeze instituțiile. Dar 
dacă Băsescu mai avea cinci ani, le su-
punea și le împrietenea. n
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1€ 4.6391 lei
1$ 3.9930 lei
1chf 4.1165 lei

Bitcoin BTC
$ 6.465 

Ripple XRP
      $ 0,2717 
Ethereum ETH
 $ 197,18
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exclusiv
O fi fost o vreme când ne uitam la ambasado-

rul american cu speranța că ne va ajuta să scă-
păm de mizeria politică din România. Popor de 
naivi. Klemm zâmbea, asculta și, în final, făcea așa 
cum îi dictau interesele. Nu mi se pare o exagerare 
ceea ce spun, pentru că e greu de deslușit, totuși, 
când a acționat Hans Klemm în nume personal și 
când a făcut-o reprezentând SUA. Teoretic, orice 
acțiune a lui are girul Departamentului de Stat. Nu 
știu cât de bine stau lucrurile la capitolul ăsta, căci 
ambasadorul, chiar și după schimbarea regimului 
de la Washington, a depășit linia roșie a uzanțelor 
diplomatice. Ca să înțelegi, e de ajuns să vezi în ce 
condiții s-a desfășurat întâlnirea lui de la Viena 
cu Mihai Busuioc, președintele Curții de Con-
turi, despre care a scris colegul meu, Cătălin Ta-
che, în ziarul de ieri. pagina 5

Klemm, un 
experiment 

diplomatic eșuat

Pesediștii n-au înțeles cum stă treaba cu bănci-
le - ele au venit în România ca „să ieie, nu să deie”, 
cum ar zice un spumos om de fotbal. Și acum, 
când „Taxa pe lăcomie” le sperie profiturile de mi-
liarde, bancherii mârâie la social-democrați, doar-
doar îl vor impresiona pe Liviu Dragnea, care e 
mai slab de înger și se știe că cedează de fiecare da-
tâ când este rugat frumos. 

Acordul Brexit

un „rahat” lustruit
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