
Vänsterns egen 
lever gott på 

on blev sur for 

att vi hade varit 

dumma mot 

Mona Ga' menar, 

alla har gjort det 

någon gång: satt barnen framfor 

kontokortsfakturan), och så tog hon 

sin tillflykt till vistet i de schweiziska 

alperna. Gå på tå, far ej störas, for 

mediadrottningen hade dragit sig 

undan. Sluta slamra med argu

menten. En månad, flera månader 

och det blev ett manus på Norstedts. 

Trettiofem media ville intervjua när 

boken kom. 

Så har hon nyligen nedstigit från 

alptoppen och det verkar som om 

hon är missnöjd, rösten är inte 

meddelsam och hon vägrar att sätta 

sig i tevefyras soffa, eftersom den på 

goda grunder kan misstänkas vara 

kommersiell. Maria-Pia vill endast 
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sjunka ned i public service-soffor och 

endast sitta på stolar som är garanterat 

licensfinansierade. (Hur ser man det 

forres ten?) 

Vänsterrevolten har fatt sina forsta 

persianpälsar. De snörper på mun, 

fuyser åt nymodigheter och är hög

ljutt fårdömande mot unga genera

tioner, som inte anses lika insiktsfulla 

som sextioåttorna. Några av väns

terns persianpälsar dyker upp i 

Aktuelltredaktionens torrknastrande 

LO-information under namnet 

"Speciellt". Andra, som Maria-Pia, 

vägrar alltså att skälla ut den kom

mersiella teven mom de fria 

mediernas ram. Fy, usch, skam! 

D et är marknadens fel 
Hon är mycket missnöjd med oss, 

Maria-Pia. Journalister har inga ideal 

numera, meddelar hon; inte är det 

som på 70-talet och det är mark

nadens fel. Därfor veckas pannan och 

rynkorna drar längs ögonen, rösten 

väser invektiv. 

Man far lust att skoja, säga bu, fa 
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damen att dåna, som forna tiders zip

pa gamla fröknar. 

Ropa det farligaste av alla ord. Inte 

pmtt, inte bajs, inte sex, utan ... 

-Vinst! 

Maria-Pia, hör du att vi säger vinst! 

Ärligt vill jag säga dig, medkvinna 

och journalistkollega, du behöver 

inte vara ett dugg ängslig for att det 

finns något som heter vinst och 

marknad. De där två orden har givit 

din man de pengar som gör att du 

kan leva ditt liv i Schweiz och ni har 

säkert goda skäl till det. Att tjäna 

pengar på gott arbete och ärliga 

affårer är inget att skämmas for. Felet 

är att inte fler tillåts att lyckas och att 

de som gör det inte väljer att stanna 

kvar i Sverige, utan känner sig 

foranlåtna att flytta till annan skatte

lagstiftning. 

Och du behöver inte vara orolig. 

Att många nya teveprogram ringer 

till din telefonsvarare skall du inte bli 

skärrad av. Mångfald kan det kallas i 

en tid när inte ens Pravda tror att det 

bara finns en enda sanning. 


