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Revista americanǎ Time a publicat numǎrul ȋn care anunțǎ cine a fost aleasǎ personalitatea
anului 2015. Probabil cǎ informația vǎ este deja cunoscutǎ, e
Angela
Merkel.
Cancelarul german precis cǎ i-a mulțumit pe unii şi i-a nemulțumit pe alții. Se pare cǎ faptele
bune au fost mai uşor de remarcat (poate au fost mai multe decȃt cele discutabile) şi de-aici şi
recunoaşterea acordatǎ de prestigioasa revistǎ americanǎ.

Totuşi, americanii ǎştia…Ei bine, americanii de la Time au pus pe lista din care s-a ales
premianta clasei nume de personalitǎți pozitive şi negative atȃt de diferite, ȋncȃt puțini dintre cei
peste 7 miliarde de locuitori ai planetei s-ar fi gȃndit sǎ le adune ȋn aceeaşi cǎciulǎ de unde
urma sǎ se extragǎ cȃştigǎtorul.

Travis Kalanick
, un bǎrbat de 39 de ani, cu o avere de 62,5 miliarde de dolari şi o firmǎ de transport care
opereazǎ ȋn 66 de țǎri, e cel mai cuminte dintre toți contracandidații cancelarului german. Mr.
Travis are 1,1 milioane de şoferi activi care ajung ȋn 361 de oraşe, creşterea pentru 2015 fiind
de aproximativ 100 noi locații.

Abu Bakr al-Baghdadi
este un important conducǎtor al Statului Islamic. Interesant e cǎ-i pe locul al doilea ȋn
clasamentul ȋntocmit de revista Time...

Caitlyn Jenner
pe care-l cunoaşteți de pe vremea cȃnd era „el” şi cȃştiga medalia de aur la Olimpiada de varǎ
de la Montreal din 1976, la proba de decatlon bǎrbați şi-l chema Bruce Jenner. Între timp, Bruce
a devenit Miss Caitlyn Jenner, ȋn urma unor operații de schimbare de sex. Oh, my God...Ce–ai
fǎcut cu America, unde 0,5% dintre trǎitorii ei sunt transsexuali?
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Hassan Rouhani,
preşedintele Iranului. Pǎi nu spuneau americanii şi occidentalii, nu spun chiar şi azi cǎ ȋn Iran se
ȋntȃmplǎ ceva rǎu? Nu erau gata-gata forțele unite ale democrațiilor lumii libere sǎ muşte din
dictatura nemiloasǎ din Iran? Sǎ muşte cu putere, pȃnǎ cȃnd din pǎmȃntul iranian ar fi țȃşnit
petrol direct ȋn petrolierele aliate...Tare mi-a fricǎ sǎ nu se fi auzit un „Niet!” pe la urmaşii
perşilor, strigat tare, sǎ se audǎ peste mǎri şi oceane, care a calmat dorința de troc: democrație
contra țiței. Rouhani face oricum parte din tabǎra moderaților. Cȃnd discutǎ despre relațiile
dintre Iran şi SUA, spune cǎ „lucrurile bune trebuie sǎ se ȋntȃmple”.

Pe lista de candidați ai revistei americane mai sunt şi alte nume de personalitǎți sau de
organizații. Vǎzȃnd-o, nu te poți ȋnfrȃna sǎ nu pui o ȋntrebare care nu poate primi de la nimeni
rǎspuns: ce se ȋntȃmplǎ pe planeta asta, oameni buni?
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