
\&quot;Ideea e sa mori tanar, dar cat mai tarziu posibil! \&quot;
Andrei Plesu despre scurta perioada cat a fost consilierul presedintelui Traian Basescu: "A fost cea mai
solicitanta experienta, pentru ca nu mi-am gasit ratiunea de a fi. Am avut o senzatie din ce in ce mai acuta
ca, de fapt, rostul meu e foarte fragil, ca nu e nevoie de eforturile sau de competentele mele si ca nu pot
livra nimic. A fost poate cea mai gresita dintre optiunile mele (...)". In realitate, consilierul e un fel de
partener de conversatie, la gura sobei, fiindca nu-l vad pe Basescu ascultand sfaturile consilierilor *
Horia-Roman Patapievici: "Spatiul public romanesc este toxic. Niciodata imaginea mea nu a fost mai
proasta ca acum, niciodata ura impotriva mea nu a fost mai liber exprimata si mai mare si niciodata nu am
servit mai eficace cauza publica decat am facut-o in acesti opt ani (...) Cand merg pe strada, din trei
oameni care ma opresc, doi o fac ca sa ma scuipe". Cand te bagi in troaca (fie ea si politica), risti sa te
manance porcii. * Excelent suplimentul "Intelectualii si politica" al revistei Dilema nr. 423 (22-28 martie
a.c.) * Papa Benedict al 16-lea si-a comandat un parfum unicat, doar pentru el, fabricat dupa o reteta
secreta de Silvana Casoli, o italianca specialista in... mirosuri. O fi bagat si ceva tamaie, ca sa alunge
dracii? * Am citit ca nu mai poti practica meseria de magician si iluzionist daca n-ai studii superioare "de
specialitate". Capitalismul a adus cu el toate nebuniile. (Saracul losefini ar fi fost somer daca ar mai fi
trait!) * Cu siguranta Mihai Gadea nu-l va mai invita la Antena 3 pe Mihai Razvan Ungureanu, dupa
perdaful pe care prim-ministrul i l-a tras in direct. Sfatul meu este sa se intoarca la Monica Tatoiu,
Serghei Mizil, Dan Diaconescu si altii, cu care-i merg dialogurile. * Vorba unui antropolog englez,
Ashley Montagu: "Ideea e sa mori tanar, dar cat mai tarziu posibil". Ma intreb si nu ma dumiresc cum
gasesc reporterii tv numai pensionari cu cate 200-300 de lei pensie sau si mai mica. I-adevarat ca
"punctul de pensie" e cam subtire, dar, daca ai lucrat 30-40 de ani, nu poti dormi in parc si manca din
tomberoane. Ceva nu-i in regula. * Apropo, statisticienii scriu ca aproape un sfert dintre tinerii din
Romania sunt someri, dar se fac a uita ca in Grecia procentajul e de 45 la suta, in Italia si in Portugalia
trece de 30 la suta etc. Prea ne-am invatat sa vedem numai partea goala a paharului... cu bere!
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