
Mazăre, 
trofeul pentru 
referenduMul 
lui iohannis

Mazăre reprezintă trofeul lui Iohan-
nis pentru referendumul anticorupție. 
Adică referendumul “Hai, las-o!”, că nu 
discutăm despre anticorupție cu foștii 
primari. Dacă primarul Mazăre ajungea 
președinte, poate le făcea și el dosare 
primarilor Iohannis și Băsescu. Cum 
am scris de nu știu câte ori în ultima 
săptămână și voi mai scrie în următoa-
rele zece zile, la referendumul sasului 
elocvent ca un Trabant nu vor participa 
oamenii zdraveni la cap, care au votat la 
referendumul unde se spunea (eu așa 
mi-am tradus) că doar femeia poate fi 
mamă.

Adevăratele păcate ale lui Mazăre 
sunt altele, nu retrocedările astea. Voi 
dezvolta superficial, în linii (foarte) 
mari. Stațiunea Mamaia nu s-a stricat în 
perioada retrocedărilor, ci în partea a 
doua a “domniei” lui Mazăre. În prima 
parte, Mazăre a readus Mamaia la statu-
tul de “Perla a Litoralului românesc”. În-
tre ‘82 - ‘83 și 2000, Olimp fusese peste 
Mamaia. După 2000, Mamaia a redeve-
nit Regina din copilăria mea.

Mazăre m-a enervat când a tăiat 
măslinii sălbatici de pe plajă și a accep-
tat să fie aduși acei palmieri - kitsch. 
Sigur, m-a enervat și telegondola (nu 
m-am urcat niciodată în idioțenia aia), 
m-a enervat și acel Aqua Park trântit pe 

marginea șoselei, dar prostiile astea au 
produs bani pentru bugetul Constanței. 
Dezastrul a început după 2010. S-a dez-
voltat nordul Mamaiei - foarte bine, bra-
vo! - însă au apărut blocurile alea oribile 
de pe malul Siutghiolului, care au blocat 
ecranarea Mare - Lac. Mazăre a greșit și 
când a scos tramvaiul, care lega foarte 
bine cartierele Constanței și era nepolu-
ant. Tot Mazăre a vrut să transforme un 
monument cum e Casa Pariano în câr-
ciumă sau hotel. Casa Pariano se găsește 
lângă Catedrala Sfinții Petru și Pavel, 
deasupra Falezei. Acum, acolo se află 
Muzeul Ion Jalea. Mazăre și prietenii lui 
au încercat să facă totuna din Muzeul de 
Artă și Muzeul de Arheologie - ar fi fost 
o nenorocire. Disprețul lui Mazăre pen-
tru cultură și istorie (manifestat în ora-
șul românesc în care culturile policrom 
aliate au cea mai mare vechime) s-a 
evidențiat și atunci când impetuosul 
Răducu a trecut de vaporul ornamental 
înfipt la intrarea în Constanța și a dărâ-
mat câțiva metri din Valul lui Traian, ca 
să-și facă el o căsuță. Citiți pe Wikipedia 
ce înseamnă fortificația Valul lui Traian! 
Dar a ieșit circ pe plan local, așa că Ma-
zăre a luat o hotărâre înțeleaptă: “am 
terminat-o cu o tâmpenie păguboasă 
cum e cultura!” Sună aiurea, dar hotărâ-
rea chiar a fost înțeleaptă, fiindcă putea 
să facă și mai rău. Să mai amintesc des-
pre Casa cu Lei? Un prieten, construc-
tor, mi-a garantat că, în șase luni, aceas-
tă emblemă a României poate fi restau-
rată. Casa cu lei reprezintă o răscruce 
fericită pentru cultura noastră. Clădirea 
aparținea unui unchi al lui Zambaccian, 
care i-a închiriat-o magistratului Lazăr 
Munteanu. Magistrat - magistrat, ma-
gistrat autentic, prieten cu Pallady, om 
cu pinacotecă în spate, pe care nu-l poți 
compara cu o anume malacă analfabe-
tă. Zambaccian avea nouă ani când s-a 
uitat, pe geamurile (vitraliile) Casei cu 
Lei, la tablourile lui Lazăr Munteanu și 
s-a îndrăgostit de Artă pe loc și definitiv. 
În acel moment, destinul cultural al 
acestei țări s-a schimbat. În bine. Despre 
Cazinoul din Constanța nu scriu nimic. 
Acolo vina e împărțită între toate guver-
nele României și toți primarii Con-
stanței.

Mazăre a făcut lucruri esențiale și 
prostii enorme la Constanța și la Ma-
maia. Iohannis a dormit pentru Româ-
nia. Între un dansator sau un greiere și 
un sac de fasole - aleg dansatorul, aleg 
greierele. n
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Bitcoin BTC
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      $ 0,4300 
Ethereum ETH
 $ 231,90
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Ieșirile necontrolate ale președintelui în tim-
pul pretinsei campanii pentru referendum, dera-
pajele verbale tot mai dese și atacurile perma-
nente la adresa PSD pot fi interpretate și într-un 
alt registru. Iohannis a început să simtă forța celui 
mai mare partid din România și se teme de un 
eșec usturător. Și cred că și așa este prea puțin spus, 
în realitate fiind vorba de un dezastru. Este de 
ajuns să comparăm cifrele, chiar dacă aproximati-
ve, pentru a vedea raportul de forțe. PSD, între 
700.000-800.000 de membri, timp în care PNL 
sare cu puțin de 230.000. 
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‘ Dezastru la 
Cotroceni. 

Frica de PsD

Iată că, la doar câteva zeci de ore după ce dez-
văluiam existența unui incendiar raport contra-
informativ ”de care americanii nu sunt străini” 
privind îngrijorarea constituirii unei adevărate 
”coloane a cincea” chinezești în Guvernul Româ-
niei, lucrurile se complică serios pentru Darius 
Vâlcov. Și nu ne referim aici la apropiatul termen 
de judecată al dosarului în care ”creierul” guver-
nării a primit deja o grea condamnare. Și nici de 
faptul că, alertat de dezvăluirea noastră, Vâlcov a 
amânat în ultima clipă ”contraatacul mediatic” 
gata arvunit.
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