
Despre spirtualitatea tulburătoare 
a ‘telectualilor Marga şi Băsescu
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După prestaţia de la Beee 1 TV, în care îl oma-
gia pe Ceauşescu ca pe un mare conducător 
ce ar fi fost dacă stătea doar 10 ani la con-
ducerea României, marele navigator a trecut 
firesc, la timpul prezent, şi a vorbit de ce-l 
ardea mai tare: legea învăţământului. Şi cum 
putea să o facă cel mai bine decât acuzând 
greaua “moştenire”. Ţap ispăşitor, de data 
aceasta, a fost Andrei Marga, fost ministru al 
Educaţiei în perioada cederistă.
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La moartea unui titan Cum am petrecut sfârşitul lumii 
la Răchiţele…Vestea că şi-ar fi dat obştescul sfârşit l-a lăsat pe 

Adrian Păunescu interzis. E prima dată în viaţă când i 
se întâmplă una ca asta şi poate de aceea a rămas pur 
şi simplu fără replică. Poate fi un semn sau, mai grav, 
un precedent. El, care a văzut multe la viaţa lui, el, 
care avea şalele tăbăcite de ghionturi şi obrajii mânjiţi 
de scuipături (ne)meritate, la una ca asta chiar nu se 
aştepta. Se pot întâmpla erori, într-adevăr, iar unele 
sunt chiar scuzabile, dar să vină o vreme, aşa, când 
trebuie să-ţi dai duhul, asta întrece orice măsură.

Săptămâna trecută, dau peste un ziar mai vechi. Îl deschid 
întâmplător şi sorb din cafea. Citesc: Clarvăzătoarea bulgăroaică 
Vanga a declarat că al 3-lea Război Mondial va începe pe 11 
noiembrie 2010. Cercetătorii manuscriselor lui Nostradamus au 
concluzionat că al zecelea catren din ce-a de-a zecea centurie, 
spune că războiul, adicătelea sfârşitul lumii, va izbucni fix atunci. 
Închid ziarul şi mă uit la calendarul de pe perete. 11 noiembrie… 
Acum ştiu ce am de făcut… Ah, au greşit mayaşii cu 2012…

“Toţi vrem să ajungem în 

Parlamentul European de 

la Bordelles!”
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Pe când celelalte surate de la mijlocul clasamentului aleargă 
pentru evitarea retrogradării, U Cluj abia urmăreşte rezolvarea finanţării

Şepcile roşii şi banii alb-negri
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Ia feriţi-vă, să-i arăt 
eu ce am învăţat la 

Rapid când mă luptam 
cu galeria să-l salvez 

pe Copos!

Degeaba, băieţi, că 
banii îi dau galeriei 
de acuma... Aaa, şi am 
uitat să vă spun că am 

fost campion la suta 
de metri când eram 

la grădiniţă...

Hmm... Mai bine aş 
fi mers la femei... Sau 
la Sheriff Tiraspol...

Dă-i la ficaţi nea 
Waltere, că a vorbit 

naşu’ Borcea cu 
arbitrul şi nu te 

vede...

Fraţilor, staţi aşa... Balonul... 
pardon... Pământul e rotund, deci 
n-are unde fugi, că tot pe mâna 

noastră ajunge...

Da, că tot din cauza 
lui am plecat şi eu, 

în pana mea!

Prinde-l, mă, că 
fugim aşa după el 

până la Focşani şi tot 
nu marcă banii care 
îl prostim noi că ni-i 

datorează!


