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          Dr. Peter Biro, o stea  în ascensiune 

     Bio  

  Peter Biro, născut în 1956 la Oradea, 
este profesor de anestezie și scriitor din 
pasiune. În anul 1970 a emigrat în Germania, 
și-a făcut studiile la Cluj și la Frankfurt. Din 
1987 lucrează la Spitalul Universitar Zurich 
(Elveția), dar va ieși în curând la pensie.   
Ca medic și docent la Clinica Universitară din 
Zürich, el este bine-cunoscut anesteziștilor din 
întreaga Europa prin articolele și cărțile 
medicale apărute de-a lungul carierei sale. 
Parte nevăzută a reputatului anestezist este 
înclinația sa de a scrie povestiri umoristice 
pentru reviste literare. Ca anestezist, dânsul 
compensează marea tăcere în timp ce lucrează 
cu satire, parodii și alte texte amuzante.   
În timpul liber scrie eseuri cultural-istorice și 
nuvele pline de umor pentru reviste online în 
limba germană, engleză, română și maghiară. 
Recent, Peter Biro a publicat în limba germană  
amintirile din copilăria și adolescența sa în 
România anilor 50-70 (Vom Taumeln zwischen 
den Kulturen, Weber Verlag, Thun 2021). 

 
       O lectură  amuzată 

  Cine ar fi crezut că poți obține un 
interviu de la un coronavirus pe cale să 
infecteze un meloman milanez, sau că frizura 
conducătorilor politici poate influența situația 
geostrategică mondială? Ori că un atelier de 
zarzavaturi de contrabandă a fost demascat  
de poliție, după ce marfa lor confecționată din 
piatră vopsită a produs daune grave dinților 
consumatorilor?  
    Și, poate, chiar mai absurd, că automobilele 
s-ar putea reproduce sexual?    Cititorul curios 
și interesat de acest preambul poate găsi toate 
acestea în colecția de satire spumoase a lui 
Peter Biro cu titlul „Incredibila poveste a lui 
Jean-Jacques Récamier, omul-canapea – și 
multe alte satire delicioase pentru cititorul 
curajos”. Această operă literar- satiric ă   a fost 
publicată de Editura UZP București și poate fi 

comandată la prețul de 32,00 lei (plus 
costuri de livrare) scriind la   
      incredibila21@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vă oferim în continuare două capitole 
alese de autor, traduse din germană 
de Ruxandra Stănescu și redactate de  Adela 
Onuțu: 
 -     Cel mai teribil dușman al omului candid: 
fermoarul   

      -        Curenții fără îndoială democratici din 
adâncurile oceanelor  
 
                  LECTURĂ  PLĂCUTĂ!  
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Cel mai teribil dușman al omului candid: 
fermoarul  

  Puține lucruri mă scot cu adevărat din 
sărite. Chiar și atunci când ceva nu 
funcționează deloc bine, cum ar fi interviul 
eșuat pentru jobul de vis și mult așteptat la 
firma Vesel & Co., care oferea un salariu 
generos, și călătorii în străinătate cu cheltuieli 
subvenționate. Nici măcar anularea fără 
explicații a întâlnirii de la cinematograf, a 
preaiubitei mele de la departamentul de 
cosmetice, și mai rău de-atât, nici eșecul jenant 
de ieri, la încercarea de deschidere a unui 
borcan de crenvurști fierți. Am experimentat 
numeroase astfel de tentative nereușite, și  
le-am depășit fără daune psihologice majore, în 
felul meu binecunoscut, stoic, fără să sufăr, ad 
acta, pentru ca apoi să mă dedic provocărilor 
viitoare. Altfel stă însă treaba în cazul utilizării 
diferitelor tipuri de fermoare.  

  Se întâmplă să îmi sară țandăra 
instantaneu, mai ales când trebuie să ies rapid 
din casă în sezonul rece, și să fac în grabă 
riscanta încercare de a-mi închide paltonul. De 
regulă, devreme pe coridor încep să-mi închid 
îmbrăcămintea protectoare jurul corpului, care 
se îndreaptă vertiginos spre aerul rece și… da, 
în acel moment trebuie să înregistrez din nou 
eșecul repetat cu această simplă acțiune. Ca și 
când aș fi blestemat, nu reușesc aproape 
niciodată să închid complet fermoarul afurisit 
pe întreaga sa lungime – iar acest fapt, care se 
repetă cu o regularitate răutăcioasă, mă 
surprinde de fiecare dată. De ce oare? 

Iar asta se întâmplă ori de câte ori îmbrac 
haine echipate cu un astfel de accesoriu, pentru 
că pur și simplu sunt atât de rezistente, încât 
refuză neîncetat să fie conectate eficient, mai 
ales de mine. Accentuez de mine fiindcă 
fenomenul mi se întâmplă în special mie. 
Atunci când o altă persoană îmi sare 
binevoitoare în ajutor, și mă asistă cu un 
zâmbet compătimitor, fermoarul încăpățânat se 
lasă asamblat imediat printr-o nonșalantă 
mișcare a mâinii, firesc, ca și cum ar fi cel mai 
simplu gest din lume. Să mă ferească însă 
sfântul, să încerc eu așa ceva. În momenul în 
care acest sistem ticălos identifică intenția mea 

de a-l închide, trece automat la modul de refuz, 
și îmi pune diverse obstacole în cale. Parcă 
anticipând că mă grăbesc și că mi-ar plăcea să 
pornesc imediat la drum, se opune cu 
vehemență încercărilor mele furtunoase. Se 
apucă, literalmente, cu proprii dinți uniformi și 
mă obligă în mod misterios, prin esența sa 
intrinsecă, să încerc cele mai sofisticate soluții 
de a-mi rezolva protecția termică.  

Totul începe cu simplul fapt că mi-e 
aproape imposibil să zăresc capătul de jos al 
fermoarului, care se bălăngăne liber. Trebuie să 
recunosc că asta se datorează abdomenului 
meu, care bombează discret, probabil datorită 
unui consum constant de bere, de mai mulți 
ani. Burtica mea se opune vederii directe a 
celor două jumătăți de fermoar, a căror capete 
se află undeva deasupra genunchilor. Reușesc 
totuși să depășesc la limită obstacolul acesta, 
aplecându-mă curajos în față. În mod stupid, 
această mișcare face ca haina să se adune și să 
facă mai multe falduri, astfel încât cei doi 
complici dispar în adâncuri de neatins și nimic 
nu îi mai poate ademeni afară. În acest 
moment, trebuie să-mi întrerup ieșirea 
impetuoasă spre aerul curat, irosind astfel 
minunatul meu elan de a face exercițiu fizic în 
frig, și încep să bat frenetic faldurile hainei cu 
pumnii încleștați, netezind pliurile nou 
formate, pentru a scoate cu greu la iveală cele 
două capete ascunse ale fermoarului.  

După acest efort uneori istovitor și care 
scoate din mine primii stropi de transpirație 
mă așteaptă deja următoarea provocare: unirea 
celor două capete ale încăpățânatelor șine. În 
acest scop, capătul drept este într-o oarecare 
măsură echipat cu un accesoriu masculin, care 
urmează să fie introdus pe partea stângă în 
canelura feminină a lamelelor mobile. Această 
microoperațiune ar trebui să pară o glumă 
pentru o persoană plină de viață ca mine, și cu 
degetele bine antrenate ar trebui să rezolv 
imediat problema acestor miniaturi. Dar, 
deoarece ținta trebuie atinsă de la distanță 
mare, și este condiționată anatomic, tehnica 
mea funcționează doar în mod excepțional de la 
prima încercare. Asta înseamnă că reușita per 



primam se întâmplă doar extrem de rar, și 
niciodată când mă grăbesc. 

Cu un tremur nerăbdător încerc, de regulă, 
îmbinarea corectă a elementelor, dar de cele 
mai multe ori ratez nu doar unghiul în care se 
produce apropierea, ci și propulsia care ar 
trebui dimensionată corect, etc. Ca și când 
toate acestea nu ar fi suficiente, mai trebuie să 
și lovești canelura cu mânerul, și să o și împingi 
și până la capăt, un circ întreg, având în vedere 
dimensiunile reduse ale sistemului de cuplare.  

Se spune că fermoarul obișnuit 
funcționează fără probleme, dacă ambele 
capete sunt aduse la același nivel, într-o 
concordanță perfectă. Dar vai de cel care nu va 
fi îndesat suficient de adânc partea bărbătească 
în lăcașul său, fiindcă ratarea cu grosimea unui 
fir de păr a distanței este suficientă pentru 
declanșarea temutului spectacolul X, care 
reprezintă încununarea eșecului procesului de 
închidere.  

Vă rugăm să aveți răbdare cu explicația 
temutului spectacol X! Nu am ajuns încă în acel 
punct. Cele două capete ale hainei care se 
impun ca o rană deschisă a încrederii mele 
profund umilite, sunt aduse alături prin 
eforturi supraomenești, pentru a fi cununate, 
printr-o mișcare amplă și energică. Pentru a 
realiza acest lucru, se apucă strâns și plin de 
speranță mânerul glisorului, care este mult 
prea mic, și se trage, îmboldit de speranța naivă 
că micul tren dantelat va începe să se deplaseze 
vesel în sus. Nici vorbă de așa ceva fiindcă te 
izbești imediat de refuzul total al micului sfârc, 
care în ciuda tuturor manevrelor, nu dorește 
sub nici o formă să-și părăsească familiarul 
port. Opunând rezistență strângerii ferme, 
alunecările se succed, până când mișcarea 
prinde suficient elan. Iar dacă glisorul continuă 
să alunece cu o mișcare zvâcnită în sus, micul 
accesoriu masculin reușește instantaneu să sară 
din ancorarea feminină…, și cele două jumătăți 
ale fermoarului rămân separate, exact ca și 
înainte. Între timp, glisorul, ținut ferm între 
degetul mare și cel arătător, se grăbește să 
alunece în sus fără sens, și inutil, fără a-și 
îndeplini obligația reală de închidere a 

paltonului. Și astfel întreaga procedură va 
trebui reluată, situat fiind într-un coridor 
supraîncălzit, și la un pas de leșin din cauza 
căldurii, îmboldit doar de dorința de a face 
dezbrăcat o scufundare în noaptea polară de 
afară. 

Într-o astfel de situație în loc să vă 
smulgeți hainele de pe corp într-o acțiune 
spontană de eliberare, și să vă aruncați în 
vântul asurzitor de afară, reîncepeți veșnic 
resemnat întreaga procedură: depășiți din nou 
burtica bombată, bateți cu disperare faldurile 
obraznice ale paltonului, pescuiți dintre ele cele 
două capete și încercați din nou să obțineți 
împerecherea corectă a celor două părți, 
masculină și feminină, ale minunatului 
dispozitiv.  

În timpul acestor eforturi se dovedește că 
unul dintre aceste specimene este un lacom 
mâncător de textile. Probabil, toată lumea este 
familiarizată cu fenomenul potrivit căruia dinții 
rânjiți ai fermoarului se înfig într-un pliu al 
materialului textil și mușcă din el atât de 
strâns, încât întregul aparat se blochează. Este 
cazul atunci să vă retrageți înarmat cu o 
răbdare dumnezeiască și să vă eliberați 
materialul moale din gura flămândă a fiarei. 

Să spunem, într-un mod optimist, că 
reușiți din a treia sau a patra încercare să 
puneți glisorul în mișcare, chiar dacă cu mici 
smucituri, și să închideți fermoarul. Atunci – 
Doamne! – da, se întâmplă nenorocirea: după 
ce a parcurs jumătate din distanță, se 
declanșează universalul, sus-nu-mitul și mult-
temutul spectacolul X.  

Spectacolul X, pe care cu toții îl anticipăm, 
se declanșează din cauza acelei conduite 
inadecvate a multor fermoare de cursă lungă pe 
care le posed, și apare când cele două șiruri de 
dinți se unesc în sus, dar se deschid din nou în 
jos. Din această mișcare rezultă o configurație 
în formă de X, în care doar glisorulul mai ține 
împreunate cele două jumătăți ale paltonului. 
În rest, deasupra și dedesubtului lui, totul este 
larg deschis, și materialul flutură răutăcios, 
precum steagul de război al unei forțe înfrânte, 
care zace părăsit pe câmpul de luptă.  



Spre enervarea mea, șina se blochează 
adesea la jumătatea drumului și nu mai 
permite nici ascensiunea, nici coborârea sa. 
Uneori în mod excepțional îi mai rămâne o 
minimă libertate de mișcare, care duce doar la 
coeziunea punctuală a celor două părți, timp în 
care scopul propriu-zis, acela de închidere 
neîntreruptă a acestei facilități, îmi râde 
batjocoritor în nas. Acest spectacol X care 
permite, în cel mai bun caz, plimbarea pe 
verticală a punctului de încrucișare, face ca 
finalul procedurii eficiente de închidere a 
îmbrăcăminții, anume pentru menținerea 
căldurii, să se îndepărteze tot mai mult. În acel 
moment, lucrul cel mai important este să ieșiți 
imediat din această situație complicată. Adică 
să trageți glisorul în jos, cu o forță variabilă 
pentru a-l readuce la punctul de plecare al 
călătoriei eșuate. Chiar dacă sună simplu, nu 
este deloc așa, deoarece cu puțin timp înainte 
de a intra în stația inferioară, partea feminină 
se dovedește a fi mult mai lungă decât 
omologul său de sex masculin, care e brusc 
mult prea scurt – o situație relativ analogă cu 
figurile de stil cunoscute în literatura erotică 
tragică. Pentru că lungimea mânerului este 
foarte importantă – aici ca și acolo. În orice caz, 
ultimele traverse de cale ferată refuză ferm să 
se unească cu partenerele lor complementare, 
pentru a permite intrarea trenului în stația de 
întoarcere. Formează în schimb o mică 
protuberanță, care poate fi îndepărtată în cel 
mai bun caz, cu un efort considerabil și cu cea 
mai mare dexteritate. În caz contrar, nu vă 
rămâne altceva de făcut, decât să vă trageți 
haina peste cap și să o aruncați descurajat într-
un colț, și apoi fie să alergați afară, insuficient 
dotați contra frigului (riscând o pneumonie), 
sau mai bine, să alegeți o altă haină care, deși 
nepotrivită pentru vremea de afară, se 
asortează măcar coloristic cu restul ținutei.  

Prin urmare, aș dori să exprim un elogiu 
nasturilor buni ai vechiului palton și 
butonierelor fidele. O, ce vremuri frumoase și 
simple. Timp de milenii nasturii și butonierele 
au fost siguri și de încredere când a fost vorba 
de îmbră-cămintea umană, și s-au împotrivit 
trecerii vremii acoperind ceea ce trebuia ferit de 
ochii neavizați.  

Brusc însă își face apariția acestă chestie 
modernistă, cu pretenția că va închide mai 
bine, mai consistent fiind mai rezistentă, 
rânjind la tine cu rândurile sale sclipitoare, 
aparent nesfârșite de dinți, în timp ce își ridică 
în slăvi presupusa superioritate tehnică.  

Vai și amar de naivul progresist care îl 
crede, și care în speranța unei mai bune izolări 
termice își instalează acest așa-numit fermoar 
la toate hainele. Curând va realiza prețul lipsei 
de loialitate față de disprețuitele rânduri de 
nasturi: uniri dificile, ruperi grăbite, încercări 
disperate de a evita temutul spectacolul X, sau 
tentative de a-l face nefăcut. 

Toate acestea erau necunoscute în trecutul 
fericit și lipsit de fermoare. Mai întâi prindeam 
nasturele din mijlocul hainei de butoniera care 
îi era dedicată exclusiv, în două secunde, și 
imediat puteam trece la următoarea împere-
chere. Un-doi, și restul unirilor se realizau cu 
succes iar îmbrăcămintea se închidea rapid, 
rezistentă fiind la orice furtună.  

În ceea ce privește haina mea afurisită... 
din nefericire nu îi pot pune nasturi, deoarece, 
din motive de croitorie, nu pot să îi fac 
butoniere. Dar mă joc cu gândul îndrăzneț de 
a-mi smulge absolut toate fermoarele de pe 
haine pentru a le înlocui cu arici. Este posibil 
ca zvonul că Velcro nu promite o coeziune la 
fel de sigură ca un fermoar funcțional să fie 
adevărat, dar nu-mi pasă. Prefer să-mi asum 
riscul ca haina mea să plesnească brusc, decât 
să fiu nevoit să mă chinui din nou cu acest 
aparat încăpățânat, sau chiar să mă umilesc iar 
privind batjocoritorul punct în cruce al 
temutului spectacol X.  

Nu! Asta fiindcă de astăzi pentru mine vor 
mai exista doar închideri cu nasturi, panglici 
sau Velcro. 

Și dacă mă gândesc mai bine, de-acum 
încolo, ca să fiu sigur, voi prefera să-mi leg 
mijlocul cu o frânghie, ca un călugăr cerșetor.  

Ce e sigur, e sigur! 



Curenții fără îndoială democratici  din 
adâncurile oceanelor 

  După cum relatează agenția de știri AMP, 
alegerile parlamentare pentru Ființele 
Maritime au început duminica trecută și sunt 
încă în desfășurare, în ciuda mării uneori 
furtunoase. Sub supravegherea comisiei 
electorale centrale, în apele din largul 
Groenlandei se evaluează voturile deja 
exprimate, și se anunță deja o victorie, la limită, 
a Partidului de Moluște din Marea Coralului de 
Sud. Asociația Electorilor Democrați ai Codului 
Verde și ai Bibanului Multicolor se află pe locul 
al doilea, la o distanță de patru mile marine. 
Mult mai în spate, pe următoarele locuri, se află 
Partidul Fugitiv al Baracudelor Iuți ca Săgeata, 
Grupul de Interes al Șerpilor de Mare 
Pensionari. Chiar pe ultimul loc se află Grupul 
de Castraveți de Mare Nihiliști, formațiune de 
extremă dreaptă care probabil nu va atinge cota 
de 5%, nici măcar când mareea va fi joasă. Până 
în acest moment au fost numărate aproximativ 
o treime dintre voturi. 

Comisia Electorală care este alcătuită în 
mod egal din reprezentanți ai partidelor 
peștilor din cele șaptesprezece oceane, se află 
sub patronajul Președintelui Senior al 
Asociației Parlamentare a Mamiferelor Marine, 
o balenă cenușie deosebit de căruntă. Aceasta, 
cu greutatea proprie și a funcției sale 
importante, emană autoritatea necesară, și se 
face auzită în mod regulat în fața alegătorilor 
destul de indisciplinați, lovind sistematic în 
pupitru cu un rechin ciocan. Și face acest lucru 
cu o rezistență uimitoare, deși se știe că suferă 
de mult de un cancer, care îi roade înotătoarea 
caudală.  

Ghivecele de vot sigilate cu alge sunt 
păzite, permanent, de balene special antrenate, 
în timp ce hoarde de caracatițe distribuie 
buletinele de vot completate în casetele de 
numărare, etichetate în funcție de numele 
partidelor. Numărarea voturilor este atribuită 
unui grup de stavrizi cu experiență statistică, 
grup care este verificat, la rândul său, de către 
ciclostomi atenți, care nu ratează nici cea mai 
mică eroare de numărare. Pentru creaturile de 
mare adâncime, care nu pot ieși la suprafață, 

există și opțiunea de a vota prin corespondență. 
Cu toate acestea, ponderea acestei forme de 
participare la vot rămâne foarte scăzută, 
deoarece plicurile de vot trebuie linse de o 
limbă-de-mare, și după cum se știe la adâncimi 
mari nu există suficiente astfel de exemplare. 

Menținerea păcii și a ordinii în birourile 
de vot este responsabilitatea unui grup 
numeros de polipi uniformi, în timp ce 
perimetrul centrului de votare este protejat de 
câini de mare, special antrenați și dornici de 
atac. Totul se desfășoară sub supravegherea 
permanentă a observatorilor internaționali, 
aduși în apele arctice în bărci mari de excursii, 
pentru a căuta neregulile în procesul de votare. 
Urmărirea atentă a votului de pe aceste bărci s-
a dovedit a fi necesară, după ce au apărut 
zvonuri conform cărora guvizii nu erau prea 
avizi să păzească buletinele de vot. Experiența a 
arătat, de asemenea, că vor exista interferențe 
din partea torpilelor. Dacă din ghețarii arctici 
se vor desprinde bucăți plutitoare chiar în 
timpul alegerilor parlamentare, obser-vatorii 
vor trebui să-și facă treaba de la o distanță 
sigură, pentru a evita coliziunea cu aisbergurile 
în derivă. Acest lucru le este facilitat prin 
distribuirea gratuită de nori (doar membrii 
comisiei de vot primesc nori în cantități mai 
mari decât observatorii de vot). 

Cabinele de vot situate în zonele recifilor 
sunt legate între ele printr-o rețea submarină 
de alge, ramificate și conectate la sediul 
comisiei de vot printr-un cablu puternic de 
plancton. Acesta a fost instalat înainte de 
alegeri, de o echipă de pești cod, cu vaste 
cunoștințe tehnice. După ce, în urma unor 
dezbateri controversate, perioadele de vot au 
fost împărțite în 24 de zone maritime de lățime 
aproximativ egală, acum sunt distribuite pe tot 
globul în funcție de fusurile orare. Delimitarea 
acestora a fost multă vreme sursă de dispute 
între peștii cartilaginoși și mamifere, mai ales 
că delfinii și-au exprimat rezerve cu privire la 
definiția actuală, dată de om Liniei 
Internaţionale a Datei. Dar, în final s-a ajuns la 
un acord, sub președinția unei anemone 
anonime, iar starea generală de spirit s-a 
calmat. Doar o mică facțiune a peștilor-leu 
agresivi și duri provoacă din când în când ceva 



zgomot și incertitudine până în adâncimi 
moderate. Acești contestatari au apărut în mod 
neașteptat în fața birourilor de vot, sub 
conducerea unui halibut radical de dreapta, 
care atrage în mod repetat atenția cu strigăte 
neplăcute, și gesturi provocatoare, cu aripa 
pectorală dreaptă întinsă. 

Alaltăieri acest halibut a îndrăznit chiar să 
jignească un ofițer de ordine, care a vrut să 
aplice legea și să îl gonească din reciful de 
corali, insultându-l cu expresia: – Ești un porc 
de mare! Din fericire, apele s-au limpezit după 
ce diavolii de mare au mirosit instinctiv de 
departe emoția iminentă și s-au grăbit să 
netezească valurile oceanului. Alegerile au 
continuat apoi în mod rezonabil, excepție 
făcând cele din Marea Sargasselor unde delfinii 
jucăuși zburdă încă în jurul cabinelor de vot, 
împiedicând astfel continuarea ordonată a 
procesului electoral. 

O anumită disonanță a apărut, din nou, 
din cauza nerespectării cotei de sirenă, de cel 
puțin 15% din locuri, recomandată de 
majoritatea parlamentară anterioară. Prin 
urmare, președintele Comisiei de vot, balena 
cenușie, a convocat ad hoc o reuniune a 
comitetului, care ar fi trebuit să abordeze 
problema cu un hearing al heringilor. Audierea 
heringilor este foarte importantă, deoarece 
această specie, alături de caii de mare variabili 
sexual, cunosc cel mai bine problematica 
dificilă a genurilor din adâncurile oceanului. 
Zvonurile spun că în ședința comisiei, 
programată pentru lunea viitoare, membrii ar 
trebui să se pună de acord asupra unei cote, de 
cel puțin 12%, cu condiția ca delegații 
hermafrodiți să accepte a fi luați și ei în calcul. 
Tonul pentru punerea în practică a noilor 
prevederi va fi dat de către tonul albastru, care, 
după cum se știe, face tot ce i se cere, fără a 
pune nimic sub semnul întrebării. 
Sesiunea constitutivă a proaspătului ales 
Parlament al Creaturilor Marine este 
programată pentru prima zi de după anunțarea 
rezultatului final. Numărarea tuturor voturilor 
din toate zonele marine va dura totuși destul 
timp, și bancuri întregi de macrou vor fi 
preocupate, cu asta, câteva zile și nopți. În 

timpul determinării rezultatelor de vot, 
consumatoare de timp, un pește-clovn 
singuratic, un anume Nemo, va încearca să 
distreze funcționarii inactivi, cu prosteli și 
bancuri grotești. Bancurile lui sunt cunoscute 
până în cele mai îndepărtate atoluri din Pacific. 
Apoi, toată lumea va aștepta cu nerăbdare 
anunțul secretarului, o doamnă calamar cu 
ochelari rotunzi, care va citi rezultatul final 
oficial al votului, și distribuirea locurilor din 
Parlament.  

Ca o particularitate a procedurii de 
reprezentare în Parlament menționăm că 
numărul de locuri destinate partidelor nu este 
calculat nici în funcție de sistemul proporțional, 
nici în funcție de sistemul majoritar, ci este pur 
și simplu determinat de cantitatea de apă 
deplasată de respectivul partid. 

Sala de plen situată la marginea Groapei 
Marianelor a fost echipată cu un tablou de vot 
electronic, în conformitate cu cele mai recente 
cerințe, care este operat și întreținut fără 
probleme de anghilele electrice, care tremură 
de emoție. Toți cei implicați, inclusiv tabloidele 
internaționale și presa de scandal, sunt curioși 
să afle dacă această inovație tehnică va 
funcționa. Aranjamentele pentru fiecare grup 
parlamentar vor fi anunțate imediat după 
confirmarea rezultatelor finale, iar o mulțime 
de sardine, angajate pe post de plasatori, îi vor 
ajuta pe noii parlamentari să-și găsească coralii 
atribuiți. Deschiderea iminentă a noului 
parlament, printr-o anghilă morenoasă, cu 
privirea încruntată, este necesară pentru 
dezbaterile legistative urgente, referitor la 
probleme care așteaptă să fie rezolvate, inclusiv 
izbucnirea recentă a unei epidemii de 
Pulmonata, care se răspândește rapid printre 
țestoasele marine.  Sunt motive de îngrijorare 
referitoare la modificările restante la legea 
privind autodeclararea averilor, de către noii 
parlamentari, după ce s-a aflat că un caras 
auriu deosebit de bogat a depus sume mari în 
bancuri de nisip off-shore. Cu toate acestea, 
răspunsul la întrebarea dacă va exista un acord 
rapid între parlamentari, este scris deocamdată 
doar în stelele de mare. 


