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Întotdeauna am vrut s| redau 
Ceea ce n-am putut reda 
Cu mâinile la spate s| m| plimb 
P|zind ideile oamenilor 
Un ins a dat cu grenada în ap| 
Ôi-a scos vreo doi peÕti 
Ôi patru-cinci scafandri 
Fiecare are dreptul s| moar| 
Acolo unde nu doreÕte 
Eh a dracu! 
Ôi s|r|cia e bun| 
La ceva 
OrganizaÛia Mondi- 
Al| a s|n|taÛii (OMS) ne- 
A "avansat" din categoria 
Ú|rilor mediu dezvoltate 
În categoria Û|rilor s|- 
Race.  Dar avem o consolare: 
Înainte pl|team la OMS 
Anual $6000.000 Õi pri- 
Meam ajutor $50.000; cu 
Onoarea de "s|raci", pl|- 
Tim $150.000 Õi primim 
$500.000. 
Ne mândrim cu ce n'avem 
Precum beÛivii care beau ap| dimineaÛa 
Ôi cânt| pe inima goal| 
Avem enargie poetic| 
IavaÕ-iavaÕ ne-apropiem de  
Superficialitatea lucrurilor 
Nimic nu repar|m 
Nici chiar reparabilul 
Tot cu elicopterele în pan| 
Dintr'o singur| cump|- 
Rare de "Bell Helicopters", 
S'a ajuns la un scandal pu- 
Blic.  Unii vor elicoptere noi, 
AlÛii prefer| aparate vechi 
Pe care le ofer| Israelul. 
Ambasadorul american 



La BucureÕti, Dl. James Ca- 
Rew Rosapepe, a recunoscut 
C| e politic| intern|, Õi SUA 
Nu doreÕte s| se amestece, 
Ad|ugând:  "Evident, c| dac| 
România doreÕte s| cum- 
Pere elicoptere, noi dorim 
S| le vindem aparate ameri- 
Cane". 
De când sunt în pribegire 
Parc| n'aÕ fi pribegit niciodat|! 
Un exil al exilurilor 
Muncesc ca prostul...  Pentru 
Cine?  Pentru ce? 
De la cine?  De la ce? 
AlÛii îÕi însuÕesc rezultatele 
Mereu contemporani cu 
NeEvenimentul zilei 
Tot legitim|m acte nelegitime 
Ploi, inundaÛii Õi 
Rug|ciuni 
Am avut în Nordul 
Ú|rii averse torenÛiele Õi 
Rev|rs|ri de ape.  Au murit 221 
De persoane Õi s'a de- 
Clarat stare de urgenÛ| în 
25 de judeÛe. 
S'au ridicat rug|ciuni 
Pentru încetarea ploilor 
Ôi buletinul meteorolo- 
Gic a colaborat cu rug|- 
Ciunile celor sinistraÛi. 
Existentul nu mai exist| demult 
Nici interes pentru 
Interesul general nu se-arat| 
În vreme ce rezolv|m sisteme de 
EcuaÛii cu coeficienÛi inumani 
Dar ce ne facem noi cu indivizii care 
V|d numai prin ocheleri? 
La Baia Mare au fost arestaÛi doi "turiÕti" care încer- 
Cau s| plaseze un miliard de lire italiene false. 
70.000 de elevi, mai mult de jum|t|te, au c|zut la 
Bacalaureat.  Ei sunt produsul educaÛiei "originale" ce 
Infrunt| realitatea impus| de noul regim. 
Pe luna iulie inflaÛia a fost de 1,3%. 
Tr|im o nonepoc| de aur 
Un moment de autodesfiinÛare 
Pe-al nostru steag e scris jicnire 
Conduc|torii se bucur| de 



Neîncrederea poporului 
Conduc|torii unei tragedii naÛionale 
Suntem în anul 1998 Õi, dac| facem eforturi cu 
Privatiz|rile economice, în anul 2001 vom ajunge la 
Nivelul anului 1996 - reproducem opiniile experÛilor 
De la Banca Mondial|. 
Impozitul pe venitul global se va introduce la 1 
Ianuarie 1999. 
Iar bugetul înv|Û|mântului s'a redus de la 4% din 
Produsul Intern Brut (PIB), la 3,37%. 
Moartea care puÛin 
Ne învie ambiÛios 
De nic|ieri vine 
C|ci aÕtept|m reformele 
Programul de programe 
Oah! politic| de trei parale 
Care ne iese pe nas 
Într'o lume n|p|dit| de buruieni 
Ôi b|l|rii politice 
Unificarea 
Liberal| e un 
Fapt neîmplinit 
În urma adun|rii Con- 
Siliului NaÛional al PNL, 
Desf|Õurat la începutul 
Lunii iulie în Palatul 
Parlamentului se va decide 
Realizarea fuziunii între 
PL al lui Dinu Zamfi- 
Rescu cu PNL al lui M.I. 
Quintus.  Fuziunea se va  
Face prin absorbirea PL 
în PNL.  Dinu Patriciu Õi 
Horia Rusu ar urma s| 
Primeasc| dou| posturi 
De vicepreÕedinÛi, iar Õe- 
Ful partidului PL, Dinu  
Zamfirescu va deveni 
Membru titular al Biro- 
Ului Permanent al PNL. 
Facem selecÛie din selecÛii 
Interpret|ri de neinterpretat 
DemocraÛie de tip 
Nedemocratic 
Pentru traducerea în viaÛ| 
A ideilor macabre 
Introductibile? 
Suntem gazde de 
TeroriÕti Õi 
MafioÛi 



Avem, spune comandan- 
Tul trupelor de jandarmi, 
Generalul Stan Stângaciu, 
Opt grupuri teroriste:  "FraÛii 
Musulmani", "Hezbollah", 
"Frontul Vest", "Abu Nidal 
Ôi FDLP", "Grupurile 
Shiikh", "2 Iunie", "Bri- 
G|zile RoÕii" Õi "Ordinea 
Nova".  Iar cele trei Mafii 
Sunt:  "Triadele chinezeÕti", 
"RackeÛii ucraineni" Õi fa- 
Miliile mafiote italiene sau 
Autohtone. 
Cunoscându-i pe alÛii 
Te cunoÕti pe tine însuÛi 
Visele reflect| obsesiile subiectului 
Refulate în subconÕtient.  Acesta le 
Defuleaz|. 
N'avem timp ca s| n'avem timp 
(Purul adev|r) 
Lenea Õi neglijenÛa 
Ne vor costa 
$500 milioane 
Vom pierde din nou $500  
Milioane oferite de Uniu- 
Nea European| (UE), dac| 
Nu vom prezenta, pân| la 1 
Ianuarie 2000, cele dou| 
Programe cerute de UE pen- 
Tru dezvoltarea agriculturii 
Ôi infrastructurii, a declarat 
Consilierul comercial al 
Ambasadei Austriei la Bu- 
CureÕti. 
Învârtindu-se într'un cerc vicios 
Societatea stagneaz| 
E greu s| fii d.e.c.e.n.t. 
S| vezi mereu pân| unde 
Nu se mai vede  
Într'o primitivitate modern| 
Se cere 
Reorganizarea 
CDR 
Atât AlianÛa Civic| cât 
Ôi PNL cer ConvenÛiei 
Democrate Române s| 
"Redefineasc| CoaliÛia ca 
AlianÛa între partidele ce 
Se pot legitima prin pro- 



Centajul de voturi".  Este 
Nevoie de un alt protocol 
De funcÛionare al CDR- 
Ului.  Partidele din Con- 
VenÛia Democrat| s| se 
Ocupe de "interesele Ú|rii 
Ôi nu de cele de partid", 
Se afirm| într-un comu- 
Nicat dat de AlianÛa Ci- 
Vic|. 
Într'o gr|din| cu p|s|ri frumoase 
Ôi miros urât 
Fizicul Õi psihicul se condiÛioneaz| 
Îmi spune nicky 
F|i Õi mai repede decât repede 
Vinovat este acum 
Cel nevinovat 
Acuzat c|'i  
Român în Ûara lui 
D-na Nina IlaÕcu, depu- 
Tat| în Parlamentul de la 
ChiÕin|u Õi soÛia patriotu- 
Lui Ilie IlaÕcu, de asemenea 
Deputat în Parlamentul de la 
ChiÕin|u, dar care-i închis 
De autorit|Ûile din Trans- 
Nistia, a declarat: "Vina 
SoÛului meu const| în re- 
Fuzul de a renunÛa la cre- 
DinÛ|, limb| Õi apartenenÛ| 
La neamul nostru". 
S'a Ûinut în Catedrala 
Metropolitan| IaÕi un TE 
DEUM-Rug|ciune pentru 
Eliberarea lui Ilie IlaÕcu, 
C|ruia, deÕi este grav bol- 
Nav, autorit|Ûile refuz| de 
A-i acorda orice fel de asis- 
TenÛ| medical|. 
Întâmplare neântâmpl|toare 
T|cere mormântal| 
Beneficiind de-o conjunctur| 
Nefavorabil| 
O problem| care antreneaz| 
Alte probleme 
Ôi-un r|spuns care te las| 
F|r| r|spuns 
Suspiciune multivoc| 
Într'un guvern fantom| cu smirnov în frunte 



De meserie c|l|u 
Omenirea trebuie s| fac| 
De la foarte bine în sus 
Ci nu de la foarte prost  
În jos 
Ancheta s'a f|cut 
Scrum 
Vorbim de anchet| 
"Úigareta II".  Generalul 
Gheorghe Floric|, fostul Õef 
Al G|rzii Financiare este 
Acum în libertate.  În total, 
Sunt acuzate 25 de per- 
Soane, dintre acestea doar 6 
Fiind militari, (printre care         
Colonelul Gh. TruÛulescu Õi 
Comandorul Ioan Suciu). 
Succesul de lung| durat| al 
Contrabandei cu Ûig|ri d| de  
B|nuit c| trebuiau s| fie 
Implicate vârfurile de la ser- 
Viciile secrete, Vama, Gar- 
Da Financiar| Õi PoliÛia. 
De notat c| "Úigareta II" 
A fost descoperit| de pres| 
Ôi nu de poliÛie Õi ea repre- 
Zint| doar o verig| dintr-un  
LanÛ de afaceri necinstite. Se 
Pare c| prima grij| a pro- 
Curorului a fost s| astupe 
Gura lui TruÛulescu ca s| nu 
Spun| prea multe Õi s| nu-Õi 
Divulge superiorii. 
T|cerea e ca mierea, susÛin laÕii 
Ca s| ne împuie capul 
Îngrozitor de îngrozitor 
Mie-mi spui c| raÛa'mpunge 
Când ea m|c|ne Õi fuge? 
Cum s| accept|m neordinea lumii? 
În faÛa Õefilor trebuie s| ai ureche 
Nu gur|, corecteaz| cineva din culise 
Pentru c| de scuipi în sus 
ÎÛi cade'n cap 
Ce s| mai discut|m! 
Salariile 
Demnitarilor 
PreÕedintele primeÕte 
14.000.014 lei.  Senatorii 
Ôi deputaÛii 10.256.000, 



Un ministru de stat- 
11.912.000.  Din aceste 
Salarii se scad contribu- 
Úiile pentru asigur|rile 
Sociale, etc. 
Dac| ei au, înseamn| c| noi n'avem 
Altfel n'ar exista noÛiunea 
PlecaÛi din soarele meu 
Vorbesc în urm| cu Õase luni 
În timp ce'ndrept un gând 
Cu ciocanul 
Ôi m| tot întreb 
Tic|los sau Erou? 
Miron Cozma, proasp|t 
Eliberat îÕi va scrie memori- 
Ile:  "Am tr|it un an Õi ju- 
M|tae f|r| televizor, cuÛit 
Sau pix", dar voi candida 
Pentru scaunul de senator. 
El doreÕte s| ofere "soluÛii 
De rezolvare a crizei de mi- 
Nerit". 
M.S. s'a jurat c| n'a cola- 
Borat cu Securitatea Õi nu se 
Simte vinovat de ce s'a în- 
Tâmplat pe 23 Septembrie 
1991.  R|spunz|tor se face 
Petre Roman, Õi doreÕte s| 
Se înscrie în "AsociaÛia vic- 
Timelor mineriadelor".  De- 
ClaraÛiile lui M.C., f|cute în 
BucureÕti la sediul Confe- 
DeraÛiei Sindicatelor din 
România, au înfuriat pe 
PreÕedintele asociaÛiei, Vio- 
Rel Ene, care a spus: "acest 
Tic|los (Miron Cozma, n.n.) 
N'are ce c|uta în Capital|". 
Ne-am îmboln|vit unii 
De alÛii.  Din generaÛie 
În f|r| generaÛie 
A fost redat| istoriei întreaga 
Nedemnitate uman| 
Nu mai e timp de adev|r 
Un terorism politic inund| scena 
Se comit orori juridice 
Ôi-un cult al impersonalit|Ûii 
Pe toate posturile de radio 
Istoria nu c| ne saboteaz| 



Dar pentru noi nu mai fiinÛeaz| 
Ne-a fost furat| 
Tr|im un spaÛiu f|r| spaÛiu 
Ôi mai regretabil 
O istorie f|r| istorie 
Pân| Õi p|mântul ni s'a 
Otr|vit 
Revista vienez| "Danube 
Watch", (Iunie 1998) publi- 
C| articolul "o bomb| chi- 
Mic| în apropierea Deltei 
Dun|rii", semnat de Ion 
Dediu Õi Dumitru Drumea, 
Directorul Õi directorul 
Adjunct al Institutului de 
Cercet|ri Ecologice Din Re- 
Publica Moldova. 
Autorii precizeaz| c| So- 
Vieticii, prin 1968-70 "... au 
Hot|rât s| se realizeze pe 
Actualul teritoriu al Repu- 
Blicii Moldova, la întâlnirea 
Prutului cu Dun|rea, un 
Imens depozit de astfel de 
SubstanÛe chimice".  Depo- 
Zitul se întinde pe cca. dou| 
Hectare Õi chimicalele sunt 
Depozitate în 15 gropi ce 
ConÛin 30-35.000 tone "de 
Pesticide Õi alte substanÛe 
Chimice necunoscute... de 
Care autorit|Ûile sovietice 
Doreau s| scape". 
P|mântul, argilos, care 
Acoper| gropile s'a redus la 
20-25 de centimetri Õi nu-i  
Exclus c| "apele freatice din 
Zon| s| fie infestate cu sub- 
StanÛe chimice necunos- 
Cute". 
Depozitele, amplasate la 
Mic| distanÛ| de Prut Õi 
Dun|re, pot ajunge, dato- 
Rit| ploilor, în Dun|re Õi 
Apoi în Delta Dun|rii. 
Articolul se încheie:  "În 
Apropierea Deltei Dun|rii 
Exist| un imens depozit de 
SubstanÛe chimice, o ade- 



V|rat| bomb| ecologic|". 
Economia este bazat| pe principiul nerentabilit|Ûii 
Vândut| la licitaÛie:  care d| mai  
PuÛin 
HoÛie planificat| 
Ierarhie invers| a valorilor 
Care s|-Õi etaleze mai întâi 
Lipsa de virtuozit|Ûi  
Grijile au devenit nelumeÕti 
Este de menÛionat c| ei 
Nu arat| faptele 
Ne-au exterminat ideologic 
AceiaÕi colaboratori la scânteia tineretului 
Membri în comitetul central pcr culmea 
Escroci parlamentari 
Scribi formaÛ Õi lansaÛi la Õcoala de literatur| a partudului 
Vin azi Õi ne predau lecÛii despre "democraÛie" 
RuÕine!  Afar| cu voi! 
Se caut| 297 de 
Români 
Interpolul anunÛ| c| în 
Luna iulie, 297 de cet|Ûeni 
Români sunt b|nuiÛi c'au 
Comis 139 de infracÛiuni: 
Furturi, 169; plas|ri de 
Moned| fals|, 3; excro- 
Cherii, 5; Õi falsuri privind 
Identitatea, 42.  În Germania 
S'au comis 66; Ita- 
Lia, 65; Spania, 37; Austria, 
30; Õi Ungaria 26. 
Ne suntem credincioÕi 
Ôi nu ne suntem 
Vrem s| demonstr|m logic 
Utilitatea inutilului 
Seara nu putem dormi 
DimineaÛa nu ne putem scula 
Ultimele zile de lupt|, primele 
Zile de r|zboi 
Ce spun serviciile 
Secrete 
AngajaÛilor Serviciului Român de 
InformaÛii li s'a interzis s| foloseasc| 
Telefoanele mobile GSM în timpul misiunilor 
Sau în interiorul instituÛiei.  Deoarece 
Convorbirile telefonice pot fi 
Interceptate de alte servicii de informaÛii. 
AngajaÛi SRI Õi-au cump|rat telefoane 
Mobile în urma îndemnului conducerii 



Care a obÛinut aparate cu preÛuri 
Mai mici. 
ViaÛa, ah viaÛa alunec| pe vreme ca o sanie 
Deschis| spre orizonturi închise 
Cet|Ûenii sunt educaÛi în spiritul 
Nerespect|rii legilor Õi normelor sociale 
FalimentaÛi moral 
Într'o vitalitate decadent| 
HoÛi Õi borfaÕi de drumul mare precum pruteanu ajunÕi senatori 
Iar acum fur| cu acte în regul| 
Ú|rani r|maÕi f|r| de 
Úar| vândut| pe nimic 
La ucraineni 
De c|tre statul român degeaba 
Iar pe constantinescu-l doare'n spanac 
A dat-o ca pe moÕia lui personal| 
Dintr'o azvârlitur| de condei 
Iar Ôtefan Cel Mare se r|suceÕte'n mormânt de mânie 
Clinton parÕivul încurcat în fuste ne-a f|cut buc|ta 
Dreptatea este strâmb| 
AristocraÛi ideologici abund| la tot pasul 
Nimeni nu prea se omoar| cu muncitul 
Cu tr|itul 
Progresul se gr|beÕte încet de tot... 
Úara a ajuns la marginea pr|pastiei 
Parc| lumea aceasta este din alte lumi. 
 
 
 
 
 


