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Cultura românească
a pierdut un... MUCENIC!
Era într-o vară cu vipii zeloase și ploi repezi, însoțite
de tunete și fulgere, când l-am cunoscut pe Dan
Mucenic. Se afla, împreună cu distinsul poet Adrian Păunescu, sporovăind într-o lăptărie de lângă Gara de Nord,
unde se consumau cornuri cu unt și sana. Un bărbat
semeț, cu păr ondulat, purtând un costum de vară
impecabil, cu ochii protejați de o pereche de ochelari de
soare, vorbind tare, cu gesturi explicative și cu un aer
detașat. Aveam să aflu, mai târziu, că tânărul simpatic și
plin de vervă poartă în sufletul lui stigmatul unui boem
iremediabil.
Conducătorul
revistei
„Flacăra”,
zărindu-mă, mi-a făcurt semn să merg la masa lor și, cu
o voce de bas, mi l-a prezentat scurt: „El e Dan Mucenic,
cel mai bun și afurisit reporter al meu”. Am vorbit puțin,
mai mult despre neuitatele cenacluri conduse de
talentatul poet național, dar a apărut în discuție și
subiectul unui reportaj țepos al tânărului, viitorul meu
prieten, care se zobea să-și convingă șeful să i-l publice.
Timpul ne-a despărțit câțiva ani buni, fără să ne mai
vedem. Și, când abia îmi mai aminteam de el, ne-am
întâlnit în Palatul Universul, unde, împreună cu Dumitru
Dragomir și Ion Alecsandrescu, puneam la cale editarea
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unui ziar de sport. Printre angajații propuși de Ioanițoaia,
„uns” redactor-șef, se afla și Dan Mucenic, numit
secretar de redacție. În scurt timp ne-am împrietenit, și
doar un pas a fost până la a deveni colaboratorul meu la
revista „Săptămâna”, pe care o conduceam. Și-a ales o
pagină, pe care o scria cu mult talent și patos, destul de
arțăgoasă, pe care a intitulat-o „Cuiul”. Succesul a fost
remarcabil. După ce eu am oprit apariția revistei, iar
ziarul de sport a fost înstrăinat de Mitică Dragomir, nu
ne-am mai văzut o vreme. Mai apoi, voința astrelor,
probabil, ne-a adunat pentru a dura o prietenie frumoasă,
dusă cu dragoste frățească și care a rodit în multe
colaborări literare, în editări de cărți și întâlniri
impresionante cu cititorii și cu cei avizi de... savoarea
culturii. În afară de condeier cu har, Dan Mucenic a fost
unul dintre cei mai dedicați și inventivi slujitori ai
culturii. Numit director al Bibliotecii Județene „I. A.
Bassarabescu” din Giurgiu, a realizat cu succes o
mulțime de acțiuni și evenimente culturale, a editat o
revistă literară lunară, inițiativă generoasă vizând
promovarea tinerelor talente locale, apariție unică,
întrucât nicio astfel de instituție din țară nu s-a implicat
efectiv în susținerea creatorilor debutanți. În plus, prin
dăruirea, implicarea și priceperea lui, a reușit să impună
tiparului, lunar, câte una dintre operele scriitorilor
giurgiuveni, readucându-i astfel în mințile și inimile
cititorilor. Om cu credință în Dumnezeu și cu dragoste
de familie, Dan Mucenic a fost unul dintre pământenii
iubiți de publicul cititor, de prieteni și de ursitoarele care
i-au pus în scutece un creion și o coală de hârtie. Bun la
suflet, el nu a cunoscut nici răutatea, nici dușmănia, n-a
fost subjugat de dorințele măririi și, cu toată valoarea
ades confirmată, a dovedit prin comportamentul lui că
are sădită în suflet modestia. Dan Mucenic a iubit natura,
cireșii încărcați de florile ce anunță primăvara, ochiurile
bălților din care sar peștii după o gură de aer, codrii
foșnitori și strălucirea miraculoasă a boabelor de
strugure. De aceea poate și-a creat, împreună cu familia,
un colțițor de liniște, retrăgându-se uneori în viața de la
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țară, trăită într-unul dintre satele giurgiuvene. El a simțit
fiorul succesului, dar nu s-a îmbătat cu el, a simțit
căldura familiei și a apropiaților. Nu cred că Dan
Mucenic a avut dușmani, dar sunt sigur că a avut mulți
prieteni și admiratori. Strădania lui de a realiza o
mulțime de lucruri, nu pentru sine, ci mai ales pentru
ceilalți, pentru universul cultural românesc, a fost
încununată de aprecieri. Dan Mucenic și-a trăit zilele
într-o continuă alergare spre a readuce în atenția
publicului mirajul scrierilor autorilor din arealul în care
s-au născut ei și el. A spune că plecarea lui în alte lumi
este o pierdere ar fi o afirmație săracă în conținut,
acoperind tumultul unor trăiri copleșitoare, generate nu
doar de personalitatea sa afabilă, ci și de nestrămutata
lui credință într-o misiune asumată. Dan Mucenic ne-a
părăsit chiar în momentul când creația sa devenise
intensă și indispensabilă, când munca la slujbă, ce
ajunsese să-i devină însăși viața, luase un drum plin de
proiecte și de speranțe. Împlinirile de până acum și le
considera încă în fașă. Era veșnic preocupat de a ridica
nivelul cultural în județul său, organizând numeroase
întâlniri cu cititorii de orice vârste, cu elevii din clasele
mai mari ai liceelor și stârnind interesul oamenilor
pentru literatură prin multele lansări de volume la care
participau scriitori de seamă, critici și chiar unii dintre
oficialii giurgiuveni. Gândurile și speranțale lui zburau
spre realizări puse la cale în multele nopți nedormite,
conturând visuri ce le voia împlinite.
Dar sabia nemiloasă a timpului l-a secerat ca pe un
lan cu holde bogate date în pârg, lipsindu-ne pe noi toți
de ce urma să facă, și lipsindu-ne de el, prietenul drag!
Sunt sigur că acolo unde va poposi, plecat în mare grabă,
va găsi un top de hârtie, un stilou și un calendar ce și-a
oprit zilele într-o noapte de primăvară în care Luna
plângea cu lacrimi de stele! Dan Mucenic, regretat de
toți cei care l-au cunoscut, a rămas până la sfârșit
profund dedicat muncii și talentului său. Ultima sa carte,
intitulată „Cuiul”, pe care dumneavoastră o veți citi, vă
va convinge de harul lui și va rămâne drept una dintre
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puținele mărturii ale talentului său. Din păcate, Scriitorul
nu a mai apucat să-și vadă noul volum, apărut de sub
teascurile tiparului la doar două zile de la plecarea sa
spre Eternitate. Prin dispariția acestui om devotat până
la sacrificiu crezului său, credincios ideilor sale, puse în
slujba comunității, cultura românească a pierdut un
autentic... MUCENIC!
Dan Claudiu Tănăsescu
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Prefață
"Cuiul" lui Dan Mucenic este cartea unui ebenist al
presei. Aveți aici anii '90 și convulsiile lor, uneori
îmblânzite, alteori trase prin încă un vifor, de către un
Mucenic al literei tipărite, despre care nici nu știm dacă a
fost mai bun ca editorialist sau ca editor ("Biblioteca
Girgiuveană''), ca scriitor sau ca mentor - sute de ziariști
l-au avut mentor. Cartea începe în cunoscutul stil Mucenic.
Începe surprinzându-ne. Mucenic a însoțit naționala de
fotbal în Egipt, în 1992, și a scris despre Nil cu cerneala"
Dunării din sânge". Ce e Cairo, când ai talent? Un Bazar
sau un imperiu al liniștii - cum vrea Mucenic. Cairo e un
Giurgiu mai mare, orașul pe care Mucenic l-a iubit și unde
a facut apostolat cultural, în ultimii ani ai vieții. Ca faraon
și sclav al bibliotecii locale, Mucenic a transformat Giurgiu
într-o micuța Viena balcanică.
După Egipt, "Cuiul" se înfige în Tranziția reflectată de
Mucenic. Și apoi viforul anunțat mai sus - pamfletele lui
Mucenic! Tăieturi chirurgicale cu un bisturiu care vindecă.
Dar mulți dintre cei vindecați (sau nu) au fost ocoliți de
anestezie. I-a cam durut. Pe unii îi doare și după ce s-au
prăpădit. Le-a dat Mucenic puțină nemurire, cu Dunărea
albastră din stilou.
Dan Mucenic a fost un scriitor în serviciul publicului
larg. Adică un publicist de succes. Povestitor și pamfletar,
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editor al lui Emanoil Bucuța și N. Crevedia. Acolo îl și văd
(poate greșesc) pe Mucenic, în scris. Între Bucuța și
Crevedia.
După ce îi veti citi cartea, să ciocniți un pahar de Dunăre
netulburată, în onoarea și în amintirea lui Dan Mucenic! Îl
va sorbi într-o luntre cu silueta de vioară, plutind albastru
în amonte, spre Viena.
Ioan Răzvan Boanchiș
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CAP. I
Sportul românesc
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Poate să pară o nimic toată, 50 de zile dintr-o viaţă sunt,
în genere, nesemnificative. Ele, mai ales când sunt primele,
spun puţin despre o realitate, mai ales când această realitate
e mişcătoare. Ziarul „Sportul românesc” este în situaţia –
fericită şi delicată – de-a fi ajuns, în săptămâna trecută, la
a 50-a apariţie. Însemnătatea acestei cifre e mai mult decât
simbolică. Nu rotunjimea ei este importantă, ci faptul că
acest cotidian de sport, despre care s-a scris mult şi s-a spus
mult, există că el e un punct de referinţă al presei româneşti
de azi, că trupa care-l construieşte, dându-i viaţă zi de zi,
este un colectiv autentic, o familie care şi-a aflat rostul şişi cunoaşte drumul.
Până la urmă, sărbătoarea rămâne sărbătoare. Vesel, directorul publicaţiei, Dumitru Dragomir şi-a făcut publică
satisfacţia privind rezultatele economice ale ziarului. Chestia asta o să-l coste. Redactorul şef a fost mai tăcut decât
de obicei, sărăcindu-şi subalternii care n-au mai avut prilejul să-i asculte, ca de atâtea ori, vorbele de duh şi invitaţiile la disciplina drastică, la munca înverşunată şi
abnegaţie, îndemnuri care stârnesc nu doar zâmbete înţelegătoare, nu doar frisoane, ci chiar ceea ce doreşte domnul
Ioaniţoaia: supunere oarbă. Personal, am pus tăcerea domniei sale pe scena paharelor de whisky sorbite în biroul directoral – obicei vechi şi păgubos, provocându-i distinsului
călător pe meridianele sportului tot soiul de tristeţi existenţiale şi angoase metafizice. Ocupat şi grăbit, primul redactor şef adjunct, durul Geo Raeţchi, apreciat ca atare de
un secretar de partid rătăcit prin ţinuturi de peste Ocean,
n-a onorat sărbătoarea, cunoscută fiind aversiunea sa faţă
de orice fel de zaiafeturi şi alte întâmplări dansante. Mihai
Ciucă, în schimb, volubil ca de obicei, s-a lansat într-o
doctă disertaţie cu privire la efectul nocturnei asupra psihicului jucătorilor de la Borussia Dortmund, ceea ce a stâr-
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nit admiraţia fără maluri a întregii suflări feminine a redacţiei. Sobru de felul său, secretarul general de redacţie
şi-a făcut cunoscută îngrijorarea cu privire la zvonul care
circulă tot mai insistent, legat de iminenta sa participare,
în Statele Unite, la un concurs de frumuseţe – poate în calitate de participant, poate în calitate de arbitru, asta nu se
ştie precis – dar, alături de nelipsitul lui pahar de pepsi,
domnul Dan Mucenic a dezminţit ştirea, el urmând a fi trimis din ordinul conducerii superioare a redacţiei, într-o importantă deplasare pe undeva, prin judeţul Caraş-Severin.
Altfel, atmosfera a fost deconectantă datorită mai ales
prezenţei neaşteptate a lui Lucian Oprea, care l-a înlocuit
cu promptitudine pe poetul şampanizant şi jovial Victor
Niţă, un om ce n-a văzut Bremenul, aflat într-o călătorie
de(s)gustătoare, tocmai în zona „Berlinului”. Jubileul a mai
fost marcat şi de anunţul făcut de junele Romeo Vilara,
cum că i s-a întâmplat cu o zi înainte, ceea ce aştepta de
mult (şi se părea că zadarnic): i-a revenit apetitul pentru
vin alb, ceea ce trebuie să recunoaştem că nu e chiar de ici
de colo. Alte apetituri, nici vorbă. A fost comentată în fel
şi chip opţiunea lui Andi Vilara de-a fi plecat în Germania,
ca şi drumul lung pe care-l face Modesto Ferrarini în Italia,
tărâmul său de baştină. Mai realistă Daniela Rainov, de curând sosită de la Budapesta, socoteşte că, oricât de scurte,
excursiile în străinătate sunt plăcute, adevăr susţinut cu fervoare şi de Ioan Chilom care cunoaşte perfect calea spre
Genoa (doar din atlasul turistic de care nu se desparte niciodată) şi de Doina Stănescu, mon amour, care scrie zilnic
despre ceea ce nu vede decât cu ochii minţii. Din amintiri
s-au întrupat şi relatările de călătorie ale Elenei Popa, care
a însoţit sufleteşte naţionala feminină de fotbal a ţării în
Grecia, de unde a transmis cu pseudonim. Şi, pentru că tot
am amintit de faţa frumoasă a lucrurilor, să consemnez şi
dorinţa declarată a Cristinei Vladu de-a repeta drumul făcut
la Deva în compania taciturnului fotoreporter Nicuşor
Stan, cel care, alături de Val Dragu, Constantin Cioboată
şi uneori, Dragoş Neagu, produce acele pete negre poreclite în redacţie fotografii.
În fine, după terminarea monoloagelor oficiale, atunci
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când fiecare şi-a permis să privească în dreapta şi-n stânga,
fără orientări partinice, s-a remarcat insistenţa cu care
Mihai Ionescu propune un serial având ca subiect nişte
inedite amintiri despre viitor, preocuparea lui Teo Pogăceanu, de-a învăţa cât mai repede japoneza, intenţia lui
Horia Datcu, alias Nostradamus, de a oferi cititorilor clasamentul campionatului italian din anul 2000 şi hotărârea
celor de la fotbal internaţional de-a lucra divizia C, fapt
pentru care Marian Vâlvoi a cerut să i se ofere lui şansa
unică de-a prelua sarcinile lui Horaţiu Sima şi leafa lui
Nicu Şerbănescu. Una peste alta a fost vesel, s-au spus
glume şi au fost golite toate sticlele deja goale aflate prin
sertarele redacţiei. N-au fost ele chiar 50, dar pe aproape.
La mai multe.
Alexandru Dragomir
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CAP.II
Iarna între piramide și Mediterană
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1. Întâlnire cu baronul
De pornit, am pornit cu stângul. Numai ajungerea la
Otopeni, în seara de 17 decembrie, ne-a costat o întreagă
aventură. După ce ni s-a anunțat de la aeroport că avionul
va decola cu întârziere, după ce am mai zăcut prin holurile
şi camerele hotelului Flora până ce-au adormit câţiva jucători, după ce, în fine, am primit vestea că trebuie să ne
grăbim, probleme plecării în acea noapte fiind rezolvate, a
început alt calvar: autocarul s-a împotmolit în troienele
special amenajate în jurul hotelului pentru a sugera străinilor o cât mai autentică iarnă românească. Am coborât,
am împins autocarul, dar groapa se sub roţi a tot crescut în
adâncime. Ne şi vedeam luând individual drumul Otopenilor, după condiţia fizică sau forţa buzunarului fiecăruia.
Noroc de un ARO pripăşit pe-acolo, care, amintindu-şi că
a câştigat cândva raliul deşertului, ne-a scos din impas, trăgându-ne din zăpada pe care bunii gospodari ai locului o
stocaseră, pe post de neon, pentru nopţile negre urmând zilelor de aceeaşi culoare.
La aeroport era de aşteptat. Îmbrăcaţi cam primăvăratic,
în speranţa că vom scăpa cât mai iute de gerul ascuţit al lui
decembrie, ne-am pomenit dârdâind în sala de aşteptare
mai abitir decât la coada stufoasă de pe largile bulevarde
bucureştene. Aflăm, într-un (alt) târziu, că avionul de la
Paris, pripăşit tocmai la Arad, e în drum spre noi, urmând
ca, după ce-i vor fi preluaţi călătorii pentru Cairo, să pornim. Timp, aşadar, berechet pentru a urmări, în imediata
noastră apropiere, un îndârjit meci de fotbal între două
echipe de câte trei jucători (egipteni cu toţii), care băteau
cu osârdie o minge de cârpă învelită într-un ciorap (de lux,
dom’le!). N-am pierdut prilejul de-a atrage atenţia lui Mi-
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hali şi Dorinel Munteanu asupra calităţilor fotbalului din
ţara piramidelor – viteză, forţă, spirit de sacrificiu şi, mai
ales, imaginaţie. Mi-a atras atenţia cu deosebire un jucător
slăbuţ care, purtând nişte pantaloni stopaţi din curgerea dea lungul şoldurilor de o pereche de bretele, un tricou multicolor şi un papion la gât, dovedea o incisivitate aparte,
neezitând să deposedeze prin alunecare, să plonjeze pe
beton, dar să se şi demarce cu abilitate. Acest prim contact
cu stilul de joc egiptean – partida a fost urmărită cu firească
înfrigurare de tot personalul (încă) valid al aeroportului,
de la soldaţii în termen, vameşi şi reprezentanta TAROMului până la ofiţerii de interne (care nu încetează să suspine
după stele adăugate pe epoleţi de colegii-trăgători de elită
de la M.Ap.N. după aplicaţia cu muniţie de luptă din decembrie ’89) – a fost întrerupt de o voce optimistă care nea comunicat că putem schimba locul de aşteptare, astfel
încât am părăsit fără urmă de regret congelatorul internaţional Otopeni, îmbulzindu-ne într-un TU-154 plin ochi.
Am privit de-acolo, minute bune, jocul fără noimă (pentru
noi) al valurilor de ceaţă, nutrind vagi (până la urmă vane)
speranţe de a ne vedea zburând. Cu acest gând înţepenit
(era gata să spun îngheţat) în minte, am luat, mult după
miezul nopţii, cina, făcându-ne siesta prin dese drumuri
până la scara avionului, pentru a fuma o ţigară şi a mai afla
veşti cu privire la posibilităţile de ridicare de la sol.
Piloţii şi însoţitoarele de bord îşi cam sfârşiseră, şezând,
programul dens de lucru, aşa că înclinau să ne azvârle, ca
pe pisica moartă, în ograda şi-n braţele celor care urmau
să-i schimbe. Fapt pentru care ne-au şi invitat să părăsim
avionul. Noi, ca românii disciplinaţi, deprinşi cu respectarea ordinului, oricât de aberant ar fi el, neatenţi la drepturile
noastre şi la obligaţiile celorlalţi, păstrându-ne resursele
personalităţii doar pentru exersarea în artă, sport sau în sesiunea de primăvară a dezbaterilor din Piaţa Universităţii
– ne-am conformat, făcând cale-ntoarsă spre
primitorul/primitivul nostru sediu nocturn, aeroportul încălzit bocnă. Ceilalţi, străini, au irosit câteva cuvinte în
limbile lor materne, nişte ridicări din umeri şi-au rămas la
căldură. Într-o atare situaţie – ceasurile bătând spre 3 ale
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zilei de 18 decembrie – Mircea Rădulescu a decis retragerea fără torţe la Flora, măcar pentru câteva ore de omenească odihnă şi eventuală dezmorţire. În ghețărie s-a oferit
să rămână de cart Gino Iorgulescu, căruia m-am alăturat,
din solidaritate concitadină de giurgiuvean, împreună cu
Cristian Lazăr, colegul de la „Fotbal plus”, animat de dorinţa unei cât mai ample şi mai spectaculoase documentări.
Nu ştiu, probabil datorită brumei aşezate pe pleoape,
cum a trecut timpul până când, dimineaţa, pe la 10, s-a
decis reîmbarcarea. În avion era cald, iar tovarăşii de drum
care nu ştiau româneşte păreau relativ odihniţi. Noi am mai
dârdâit, în virtutea naturalei inerţii, vrei două ceasuri şi jumătate, adică cât ne-a trebuit să ajungem pe aeroportul din
Cairo, acolo unde soarele azvârlea în noi, la ora prânzului,
raze purtătoare de peste 20 de grade.
Sala în care am intrat nu era mai mare decât a unei gări
de provincie de-a noastră, dar fără cârciumă şi infinit mai
curată. Formalităţile sunt simple, dar eliberarea paşapoartelor durează preţ de-o oră, timp în care am zărit de câteva
ori un acelaşi individ mânuind un acelaşi dispozitiv simplu,
alcătuit din două perii, cu care aduna rarele mucuri de ţigară azvârlite de călătorii prea grăbiţi sau neglijenţi, dar şi
praful de pe jos; fără grabă, dar şi fără zăbavă, într-un ritm
de picătură chinezească, de mecanism imun şi imunizant.
Tot amuzându-mă să urmăresc gesturile şi privirile binevoitoare ale eleganţilor funcţionari de la birourile de
schimb, oferind, cu zâmbetul pe buze, 331,5 pounds (lire
egiptene) pentru 100 de dolari, i-am auzit pe câţiva jucători
întrebându-se de ce nu ne-a aşteptat nimeni aici, nici din
partea organizatorilor, nici din partea federaţiei egiptene
de fotbal. Îngrijorarea s-a spulberat iute, atunci când am
fost anunţaţi că în faţa aeroportului a parcat un autocar care
ne va conduce la hotel.
Hotelul Baron e la vreo 20 de minute de mers cu maşina. Situat la intersecţia străzilor Maahad El Saharaa şi
Hassan Sadek din cartierul rezidenţial Heliopolis (în trecutul nu tocmai îndepărtat un orăşel, înghiţit apoi de imensa caracatiţă numită Cairo), Baronul este o prismă
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triunghiulară cu şapte etaje, întinzându-şi laturile pe două
trotuare atent îngrijite, dar numai în zona lui. N-am fost
primiţi cu pâine cu sare, ci cu nişte tăvi lucitoare pline de
pahare, conţinând băuturi parfumate, răcoritoare, multicolore. Spre a evita orice posibilă discriminare care-ar fi putut
stârni discuţii, responsabilul cu problema cazării, Gino Iorgulescu a decis ca reprezentanţii celor două cotidiene de
sport („Sportul românesc” şi „Gazeta sporturilor”) să locuiască în aceeaşi cameră, aşa încât am împărţit odaia 515
cu omologul meu de la „Gazeta sporturilor”, secretarul general de redacţie Constantin Firănescu, decanul de vârstă
al delegaţiei noastre.
Exersat cunoscător al stabilimentelor de acest gen din
ţară, n-am, totuşi naivitatea să mă entuziasmez descriind
Baronul, conştient fiind că excentricul şi anormalul nu
acolo trebuie căutate, ci mult mai aproape de domiciliile
noastre stabilite. Acolo, în acel cartier liniştit din Cairo,
totul respira firescul unui trai civilizat, aflat în deplină armonie cu sine însuşi: cameră de-o curăţenie exemplară, în
care funcţionau toate luminile, televizorul şi aerul condiţionat; baie imaculată, cu prosoape mari şi mici, toate albe
şi pufoase, cu săpun, şampon şi spumant aromat, cu scrumieră şi, ca în toate scrumierele de-acolo, cu plicuri de chibrite având marca hotelului, cu apă caldă şi rece; o recepţie
liniştită, cu funcţionari serviabili, de unde pornea, când şi
când prin hol, un băiat în uniformă agitând clopoţeii de deasupra unei table ca de şcoală, pe care era înscris numărul
camerei căutate la telefon: un serviciu de corespondenţă
prompt, elegant şi discret; o cafenea mică, având un aer
uşor aristocrat, în care nota de plată şi apoi restul la centimă îţi erau oferite într-o mapă din piele fină, cafenie; o
terasă bornată de geamuri strălucitoare, având un fastuos
bufet suedez, mereu împrospătat, mereu apetisant, frumos
ornat şi bine mirositor; un mezanin găzduind mici magazine cu suveniruri şi un colţ în care, pe lângă ţigări de tot
felul, puteai afla, la zi, presa de vârf a lumii: un bar cu muzică în surdină, în care măsura pentru whisky nu e mai
mare decât dopul sticlei; o sală de conferinţe, oricând la
dispoziţia solicitanţilor; cam atât, adică la nivelul dreptei
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măsuri între lux şi strictul necesar, echilibrul fiind aflat pe
linia fragilă dintre confortul deplin şi bunul gust neostentativ.
Acolo la o masă de pe terasa aromând a mâncăruri neştiute ca nume, dar delicioase ca gust, am purtat întâia discuţie despre fotbal, imediat după sosirea de la aeroport, cu
unul dintre organizatorii turneului naţionalei noastre, domnul Mounir Hassan, om de afaceri, dar şi manager al echipei Zamalek, aflată pe primul loc în campionatul egiptean.
Bărbat subţire şi exuberant, cam pătimaş pentru un financiar , pe care mi-l imaginam mai rezervat, glacial, ceva în
genul modelului oferit nouă de Theodor Stolojan, mister
Mounir m-a pus repede la curent cu viaţa fotbalistică a ţării
sale, atrăgându-mi atenţia că, mai ales în preajma turneului
final al Cupei Africii (ianuarie 1992, în Senegal), la care
se număra printre protagonişti, echipa Egiptului nu este un
adversar deloc comod. Dimpotrivă, ambiţios şi ţinând la
palmares.
După impresia foarte bună lăsată la Coppa del Mondo
’90 naţionala egipteană aşteaptă cu speranţă viitoarele confruntări internaţionale. Prima dintre ele – turneul final al
Cupei Africii (competiţie pe care a câştigat-o de două ori,
ultima dată în 1986, când a fost gazdă), unde va avea ca
adversare, în grupa a 4-a, formaţiile puternice ale Ghanei
şi Zambiei. Vor urma preliminariile campionatului mondial
din 1994, destul de uşoare în prima fază, având în vedere
grupa (alături de Sierra Leone, Zimbabwe şi Angola) în
care Egiptul este marea favorită. Acestea sunt, aşadar,
principalele obiective vizate de antrenorul Mahmud El
Gohari, pornit în noua campanie cu majoritatea jucătorilor
folosiţi în Italia, cărora încearcă să le impună un ritm de
acţiune mai rapid, un plus de angajament fizic şi o serie de
scheme tactice menite să dizloce apărările aglomerate. Pornind de la forma – bună – de moment a elevilor săi (dintre
care cinci activează în campionate din Europa, iar ceilalţi
în echipele de frunte al primei divizii egiptene – Zamalek,
Ismailia, Mahala El Masry Port Said, El Ahlz şi El Aulemby Alexandria), El Gohari miza, înaintea celor două
meciuri – test cu reprezentativa noastră, pe un lot tânăr şi
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de valoare: Ahmed Shobeir (portar, 27 de ani, curtat o
vreme de Everton, în prezent la El Ahly Alexandria), Sair
Saiian (portar, 25 de ani, Ismailia) – Ibrahim Hassan (fundaş dreapta, 25 de ani, Neuchâtel), Rani Ramzi (fundaş
central, 22 ani, Neuchâtel), Isham Rabia (fundaş central,
22 ani, El Masry Port Said), Isham Yakan (libero, 25 de
ani, Zamalek), Ayman Ragab (fundaş stânga, 24 de ani, Ismailia), Ahmed Ramzi (fundaş stânga, 25 de ani, Zamalek), - Ismail Youssei (mijlocaş, 26 de ani, Zamalek),
Ahmed El Kass (mijlocaş, 24 de ani, El Aulemby Alexandria, considera de mulţi cel mai bun fotbalist al Africii),
Tarik Siliman (mijlocaş, 28 de ani, El Masry Port Said),
Mohamed Abel Azim (mijlocaş, 23 de ani, Fortuna Köln)
– Hossan Hassan (atacant, 25 de ani, Neuchâtel), Gamal
Abdel Hamid (atacant, 33 de ani, Zamalek), Mohamed
Abu Greisha (atacant, 20 de ani, Ismailia), Kaled Jed (atacant, 28 de ani, Mahala), Magdi Tolba (atacant, 23 de ani,
Paok Salonic).
Toate aceste amănunte, oferite de tânărul confrate Mohamed Abou Al Kir de la secţia de sport a cotidianului „Al
Ahram”, mi-au creionat o primă imagine cu privire la alcătuirea şi forţa de joc ale egiptenilor, dându-mi posibilitatea să-i urmăresc pe teren în cunoştinţă de cauză,
remarcând, pe lângă cei enumeraţi mai sus – numele mari
– şi o serie de tineri (Kalad, Gabal, Ganzi, Sayed, Maray)
care, deşi n-au jucat decât câteva minute în ce-a de-a doua
partidă, au arătat frumoase calităţi – gabarit, viteză, tehnică, forţă. Din asemenea discuţii, purtate zilnic cu gazetari
sportivi egipteni, am reuşit alcătuirea unei mici bănci de
date care mi-a permis informarea exactă şi promptă a cititorilor „Sportului românesc”.
Ce au opus antrenorii noştri gazdelor, atât de dornice de
revanşă (după înfrângerea, cu 3-1 din 1989) şi neînvinse
acasă în 1991? Doi portari cu experienţă internaţională
(Lung şi Prunea), o apărare puternică (M. Pană, Zamfir,
Săndoi, Mihali, Ad. Popescu, D. Munteanu), o linie mediană experimentată (Cioloboc, Constantinovici, Dumitrescu, C. Lazăr, Răduţă) şi un atac alcătuit din promisiuni
(Ion Viorel, Cadar şi Hanganu). Din chiar primul interviu
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acordat lui Al Kir, Mircea Rădulescu a ţinut să precizeze
că scopul său nu este de a verifica o variantă de echipă, ci
un număr de jucători susceptibili de a fi chemaţi la lotul
naţional de-a lungul campaniei pentru C.M. din America,
da că , fiind vorba de două meciuri, inter-ţări, le va trata
cu toată seriozitatea, fără a-i fi deloc indiferente rezultatele.
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2. Un arbitru hoț
Apusul soarelui aruncă peste Heliopolis umbre albastre.
E mai curat aici decât în centrul orașului, dar – obsesie de
bucureștean – trotuarele sunt neîngrijite, iar printre liniile
de tramvai sunt aruncate tot felul de resturi netrebuitoare
gospodăriilor. E un cartier aproape select acest Heliopolis.
Pretutindeni zărești firme ale unor cabinete medicale, farmacii, multe farmacii, dominând ca număr şi ca luminozitate chiar firmele marilor şi micilor magazine de jucării,
suveniruri, bijuterii ori pantofi. Blocurile din zonă n-au acceptat, încă de când au fost proiectate, să semene unul cu
celălalt. Camerele se bănuiesc, după ferestre, spaţioase,
balcoanele şi terasele sunt largi, pline cu măsuţe, scaune
de plajă şi umbrele multicolore. La câteva colţuri de stradă,
dughenizarea cu care m-am obişnuit în cartierele Capitalei
noastre s-a instalat nonşalant şi non stop, concurând – cu
ţigări şi cosmeticale - tarabe pline de plase cu portocale şi
mandarine, de banane, curmale şi smochine, de alune şi seminţe de tot felul. Printre ele, copii zgâriind prin găurile
din asfalt şi jucându-se cu nisipul extras de acolo, femei
luxoase, având mâinile pline de bijuterii şi piepturile acoperite de coliere scumpe, deşi aurul e şi-aici, în Egipt, teribil de scump. Pretutindeni, ca în întregul oraş, panouri
uriaşe, pictate în vopseluri vii, înfăţişând figuri de actori şi
rămase, probabil, de la festivalul internaţional de film care
a avut loc, între 2 şi 15 decembrie, la Cairo. Multe, sunt
în cartier şi saloanele de coafură, adunând cucoane frumoase şi elegante, schimbându-şi culoarea părului după
cum bate vântul.
Două zile de drum prin Cairo înseamnă o călătorie fabuloasă. Nu încetez a-i binecuvânta pe cei care mi-au în-
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lesnit-o. n-aş fi avut, altfel, niciodată surpriza de-a vedea
cum se construiesc blocuri peste blocuri, cum, peste o clădire de patru etaje se aşează un alt etaj; cum deasupra unui
bloc pot fi zărite capre şi însăilări de beţe şi cearceafuri
care să imagineze o locuinţă. Am văzut sărăcie multă în
Cairo, aşa cum am văzut şi bogăţie absolută. Cele două extreme nu se atrag, acolo. Maniheismul de care ştiam noi
până nu demult, ca lege socială, nu funcţionează, de fapt,
în viaţă. Am văzut cu ochii mei săraci, care lingeau cutiile
de ciocolată din gunoaie, dar n-am văzut cerşetori, ci
numai oameni săraci care aveau ceva de vânzare. Egiptul
este, oricum am lua-o, o ţară civilizată. O ţară în care comerciantul de pe stradă îl respectă pe miliţianul de la colţ,
chiar dacă, s-o recunoaştem, sunt cam prea mulţi poliţişti
şi soldaţi pe străzile din Cairo. Dar dacă mergi în cartierul
Zamalek, locul unde fotbalul este iubit cam ca-n Giuleşti,
vei vedea, cu ochiul liber, că negoţul e o îndeletnicire onorabilă, cu oameni gata să te ajute să alegi şi nu să-ţi fure
banii din buzunar.
Pornind de la aceste adevăruri, lesne observabile, am
colindat Cairoul cu înverşunarea celui care vrea cu adevărat să afle. Dar nimic nu m-a impresionat mai mult decât
intrarea, cu autocarul echipei noastre naţionale de fotbal,
pe stadionul central. Şapte baraje de poliţişti ne-au ţinut
calea. De şapte ori am spus cine suntem şi ce vrem. De
şapte ori am oprit. În clipa în care am pătruns pe stadion,
cu excepţia unui sector ocupat de soldaţi, n-am zărit nici
un alt spectator. Terenul era tare, cu iarba rărită. La masa
presei un singur loc ocupat de ziaristul Amr El Kahri, de
la săptămânalul de sport „Akhbar Al-Riada”. De la el am
aflat componenţa echipei egiptene, el mi-a spus că acţiunile ofensive ale gazdelor noastre se vor desfăşura pe partea stângă, acolo unde jucătorul cu numărul 13, Ahmed
Ramzu, joacă un fel de extremă deghizată în fundaş. Şi aşa
a fost. N-am avut vreme să-i spun acest amănunt lui Mircea
Rădulescu, antrenorul nostru aliniind în primul minut de
joc, un „11” care urmărea mai ales anihilarea vârfurilor de
atac ale egiptenilor, Greisha şi H. Gassan. Aşadar: Lung –
M. Pană, Mihali, Săndoi, Ad. Popescu, D. Munteanu – Cio-
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loboc, Constantinovici, C. Lazăr – Kadar, Hanganu. Un
singur atacant şi cinci fundaşi. De cealaltă parte, El Gohari
a adus în teren pe: Shobler – I. Hassan, H. Yakan, H.
Ramzi, A. Ramzi – El Kass, Youssef, A. Kassem – Greisha,
H. Hassan.
Jocul începe iute, cu o ratare a lui I. Hassan în minutul
6, minut în care părăseşte terenul, accidentat, Kassem, înlocuit de Azim. Peste două minute, beneficiem de primul
corner, la o centrare a lui Kadar, apoi, imediat, de al doilea
la o pătrundere a lui Constantinovici. În minutul 13, Mihali
primeşte cartonaş galben pentru o intrare dură, la vreo 20
de metri de poarta noastră. Paradoxal echipa noastră contează mai mult în atac, Constantinovici ratând, neatent, în
minutul 19. Primul atac mai consistent al egiptenilor se
produce abia în minutul 28, când Azim pătrunde pe stânga,
dar Lung prinde cu siguranţă. Primul şut pe poartă al nostru
îi aparţine lui Dorinel Munteanu, în minutul 34, ca urmare
a unei centrări de pe dreapta de la Marian Pană. Cel dintâi
gol se marchează în minutul 36, dintr-o clară poziţie de ofsaid: Azim şutează, Lung respinge în faţă, păcălit de un
smoc de iarbă, iar A. Ramzi – afară din joc de la începutul
fazei – înscrie. Până la sfârşitul primei reprize, scorul la
cornere ajunge 3-2 pentru echipa noastră, dar loviturile de
colţ nu aduc nimic.
Cea de-a doua repriză demarează şi ea în forţă: lung se
remarcă în minutul 4 peste încă un minut este faultat Kadar
la 17 metri de poartă iar în minutul 7 egiptenii au o imensă
ocazie de gol. Suntem cert, dominaţi în duelurile aeriene,
Hanganu pare cam indolent, Lung e nervos, iar Cioloboc
nu confirmă selecţia. Săndoi greşeşte şi el adesea, iar Dumitraşcu nu găseşte poarta, în minutul 11 şa centrarea lui
Kadar, care, în minutul 12 primeşte cartonaş galben. Dorinel e, la rându-i faultat foarte dur, iar I. Viorel ratează, în
minutul 15, abia introdus, cu seninătate. Oricum, intrarea
pe teren a lui Răduţ şi I. Viorel. Face jocul mai animat. Cei
doi luptă exemplar, fiind aplaudaţi adeseori. Egiptenii combină mai mult şi mai spectaculos decât noi, El Kass demonstrează că este un mare jucător. În minutul 28 ai noştri
egalează prin Dorinel Munteanu, care reia în poartă o cen-

29
trare a lui M Pană. Dar, peste numai 2 minute, suntem din
nou conduşi, H. Hassan fructificând o centrare de pe
stânga. După o altercaţie între I. Hassan şi Adrian Popescu,
egiptenii înscriu din nou prin Hamid, după o pătrundere a
lui A. Ramzi. Atacăm în continuare, dar scorul rămâne 31. Tristeţe în tabăra noastră, îmbrăţişări între egipteni şi arbitrul – de aceeaşi naţionalitate – care a condus ca şi cum
ar fi dorit neapărat să-i scoată învingători pe fotbaliştii din
ţara piramidelor, pe fondul unei evidente părtiniri a lor.
Însă vom mai avea de vorbit despre asta.
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3. Bazar pentru nababi
Cairo este un oraş care adoarme repede şi devreme.
Către miezul nopţii pare un animal uriaş, greoi, sigur de
el, dar fără a fi ameninţător în grandoarea sa, plin de excese
aparente, respirând calm şi egal. Un veritabil ocean uman
veghează pe malurile Nilului. Noi, cei deprinşi a ne culca
mult mai târziu, colindăm pe străzi, apoi ne strângem în
jurul unei sticle de bere „Stela”, produs autohton, net sub
„Rahova” noastră. Noi, adică Gheorghe Lazăr, confratele
de la „Fotbal plus”, Adrian Florentin, bravul operator TV,
o desagă plină de glume şi de amintiri, şi Gino Iorgulescu,
giurgiuveanul de care mă leagă Dunărea albastră din sânge
(sau, cel puţin, aşa pretindem noi). Stăm adesea în holul
hotelului „Baron”, la cafea, şi încercăm să-l convingem pe
un olandez (teribil de vorbăreţ şi care nu ştie despre români
decât că au copii bolnavi de SIDA, o economie în stare colaps şi uriaşe orgolii naţionale) că locuim pe acelaşi continent, dar şi urmărim din priviri femeile frumoase, de toate
rasele, purtându-şi bijuteriile scumpe cu graţia celor obişnuite să-şi plimbe zilnic brăţările de aur, pentru ca în final,
să ne-ntoarcem la ale noastre, întrebându-l, de pildă, pe
Gino Iorgulescu, direct, ca-ntre prieteni: ce faci tu de fapt,
ca secund al naţionalei? Sigur, ştiam, din văzute tot ce face,
de la antrenamente şi până la urmărirea şi corectarea,
atunci când e cazul, a relaţiilor interpersonale dintre jucători. Dar lucrurile cu adevărat interesante în jurul cărora sa învârtit conversaţia de noapte au fost mentalitatea de
profesionişti a jucătorilor, care prinde a se contura, viitorul
managerial al fotbalului nostru, direcţie în care paşii făcuţi
sunt încă foarte mici şi temători şi jocurile (încă) aranjate
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din campionatul intern, care dau mari bătăi de cap antrenorilor de la loturile naţionale, sporindu-le incertitudinile
cu privire la formă şi forţă de joc a selecţionabililor.
După înfrângerea nemeritat de severă din primul joc cu
echipa Egiptului, Mircea Rădulescu e mai tăcut ca de obicei. Nu e cel mai potrivit moment pentru a-l face să se confeseze. Aşa că pornesc iar spre întâlnirea cu marele oraş.
Într-un magazin teribil de cochet se vând, la preţuri mici,
talismane, care se spune că ar izgoni diavolul din case. Nu
sunt foarte convins că ar avea mare eficienţă în casele
noastre, unde respectivul domneşte de ani buni, de decenii,
mai bine spus, dar, cucerit de verva, exactitatea explicaţiilor, eleganţa comportamentală, protocolul şi neobişnuita
politeţe (pentru noi, cei bruftuiţi de mult prea tupeistele
vânzătoare bucureştene) cu care m-a întâmpinat vârstnicul
domn care mai curând oficia decât făcea comerţ, am cumpărat câteva. În speranţa – care s-a dovedit ulterior, cum
mă şi așteptam, vană – că vor izgoni din casele celor dragi
frigul şi lipsurile.
Pe străzi – toate fructele şi legumele pământului, fără
deosebire de rasă, anotimp şi loc pe planiglob. În plin centru al Cairoului, o căruţă trasă de un catâr, transporta, stânjenind vizibil circulaţia, o bicicletă. Maşini somptuoase,
viu colorate, alternează cu scutere prăpădite. Vânzătorii
din toate magazinele sunt superbi: plini de vivacitate, exuberanţi, prezentându-ţi copiii, urându-ţi sărbători fericite,
aplecându-se pentru a-ţi proba pantofii, făcând exces de
laude şi explicaţii, numai pentru a vinde ceva de câteva
lire. Puterea de cumpărare a omului de rând nu e grozavă,
aşa încât fiecare bun vândut aduce vizibilă bucurie celui
care a încheiat afacerea.
Într-o altă dimineaţă pornim cu echipajul complet, în
căutarea vestitului bazar. Gino se străduieşte din răsputeri
să-l facă pe şoferul autocarului să-nţeleagă încotro vrem
să mergem. Drumul e lung, traversând oraşul şi oferindune posibilitatea de a vedea cu ochii noştri incredibilele contraste care-l alcătuiesc: multe cazărmi, puşcării, vile
superbe, construcţii atât de moderne încât par ciudate alături de case căzute-n cea mai groaznică mizerie, cimitire
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întinse în care locuiesc săracii săracilor, case fără acoperişuri, cu capre cocoţate tocmai la etajul ultim, adăposturi
de crengi şi, ceea ce mi s-a părut a fi cel mai neobişnuit
lucru, case care par a nu se isprăvi niciodată. Cum adică?
Destul de simplu (spun asta acum, când am văzut că e posibil şi aşa ceva): se construieşte parterul, apoi etajele sunt
ridicate unul după altul, în funcţie de bani şi de necesităţi.
Un acelaşi tronson are, pe o parte, patru etaje, iar pe cealaltă şase. Peste tot, cârciumioare mici, nu tocmai curate,
cu mesele joase şi pătrate, de fier, scoase în stradă, cu puţini consumatori privind absenţi trecătorii şi fumând fărăncetare.
Ajungem, în fine, în faţa unei porţi mari pe care scrie
BAZAAR. Este, în curte, un magazin de antichităţi şi
obiecte de specific egiptean, din cale-afară de scumpe. Probabil că şoferul – evident prieten cu patronul şi sperând un
comision substanţial (deşi s-a jurat că nu l-a văzut în viaţa
lui pe respectivul stăpân al bazaar-ului) – s-a gândit că fotbaliştii unei echipe naţionale ori fi niscai nababi, gata să
arunce cu sutele sau chiar cu miile de dolari. Până la urmă
numai doctorul Pompiliu a cumpărat patru portofele mici,
de piele pe care a dat 10 lire. Restul, am privit, cu firească
încântare, obiectele masive – de aur şi argint. Am făcut
calea-ntoarsă, trecând pe lângă străzi înguste, cu clădiri
cenuşii, înviorate numai de obloane din lemn, vopsite în
verde, roşu închis, dar mai ales galben, ferecate cu toaletele. Zona pare învăluită într-o lene ancestrală, indiferenţă,
resemnare, în spatele cărora se bănuieşte fie mizeria lipsită
de speranţă, fie înţelepciunea celor care au înţeles lecţia
deşertăciunii vieţii.
Revenim în cartierul nostru. Seara, Heliopolisul este un
imperiu al liniştii. Case europenizate cu ostentaţie, ascunse
privirii de plante exotice (parcă prea multe, după gustul
meu), cafenele, cârciumioare în care mâncărurile egiptene
sunt servite în acompaniamentul de tam-tam al lingurilor
metalice lovind oalele de alamă strălucitoare, iar copii,
mulţi copii, mănâncă pofticioşi, furându-şi din ochi bucăţile de pâine. E şi o piaţă aici, mică, dar plină cu ce doreşti.
Când oraşul pare adormit de tot, gândurile aleargă spre
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casă, nu înainte de a poposi în preajma piramidelor, unde
urmează a porni a doua zi. Până atunci, ne mai aşteaptă,
însă o surpriză – o cină pe un vapor care ne va purta, în
plină noapte, pe Nil. Fascinanta poveste vie care este Egiptul se cere aflată sau mai curând, descoperită pe-ndelete.
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4. O noapte pe Nil
E duminică şi dimineaţa-i mai rece decât de obicei şi
decât ne-am fi dorit. Străbăteam uriaşul Cairo de la un
capăt la altul pentru a ajunge la visatele piramide. Cred că
nu există om cu dor de ducă insensibil la o asemenea tentaţie. În ilustrate, în cărţile de şcoală, la film, la televizor,
dar mai ales cu ochii minţii le văzusem de mii de ori. La
plecarea din Bucureşti, Ovidiu Ioaniţoaia mă avertizase că
s-ar putea să trăiesc – aşa cum a trăit el însuşi – o mare decepţie la vederea lor. Nişte uriaşi de piatră şi atâta tot. Mai
ştiam însă, rod al lecturilor de tinereţe, din Camus, că preţul oricărei călătorii stă în frică: frica de a nu-ţi macula visele atunci când vei întâlni imaginea de care te-ai dorit
aproape.
N-a fost să fie chiar aşa. Lipsa de emoţie la vederea piramidelor a fost compensată de spectacolul unei mici furtuni în deşert. Un vânt ascuţit ne vâra nisip fin prin toate
pliurile feţei, prin păr, iar nisipul începea, văzând cu ochii,
să devină agresiv, atotstăpânitor. În preajma coloşilor, câţiva ţigănuşi băteau mingea, iar puţinii vizitatori erau preocupaţi în primul rând să se fotografieze alături de cămile
sau între cocoaşele lor, copilărindu-se, aşa cum o faci
numai când te ştii ferit de privirile indiscrete ale cunoscuţilor.
Am mers apoi cu autocarul pe o şosea ocolitoare, fără
gropile cu care ne-au obişnuit Bucureştii, astfel încât să
putem privi, din diverse unghiuri, cele trei piramide. Locul
e plin cu nenumăraţi negustori de mărunţişuri şi amintiri,
majoritatea lucrate cu pricepere, fără penibilul sentiment
pe care ţi-l oferă îndeobşte produsele de serie. Amuzantă
era mai ales plăcerea multor oameni în vârstă, altfel res-
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pectabili şi serioşi, de-a se maimuţări în fel şi chip, aşezându-şi pe cap basmale albe şi pozând în beduini.
Sentimentul cel mai puternic la care te obligă (da, te
obligă!) piramidele este acela de efemeritate a propriei
existenţe, de pariu veşnic pierdut cu veşnicia. Dominatoare
printr-o austeritate forţată, făcută parcă pentru a te domina
până la umilinţă, piramidele alcătuiesc un soi de triunghi
magic a cărui forţă constă în aceea de a-ţi lega, aproape
fără voie, amintirile şi aşteptările într-un ghem unic, imposibil de descâlcit în doar câteva clipe. Ceva din misterul
scurgerii timpului, al naşterii şi al îmbătrânirii pare a ţi se
desluşi la vederea lor. Acesta e motivul pentru care i-am
privit cu neascunsă simpatie pe componenţii lotului naţional de fotbal, care păreau conectaţi la miracolul din jurule, ceea ce m-a făcut să-i cred curaţi sufleteşte şi deschişi
la cunoaştere.
După-amiază am privit cu toţii filmul primului meci cu
naţionala Egiptului. Mircea Rădulescu şi Gino Iorgulescu
au oprit de numeroase ori derularea casetei pentru a insista
asupra unor erori de plasament sau de finalizare, dovedindu-le în acelaşi timp, tinerilor jucători că adversarii lor
nu au fost chiar aşa de puternici cum li s-au părut lor acolo,
pe teren. S-a discutat preţ de trei ceasuri, după care s-a
decis plecare spre malul Nilului, acolo de unde urma să ne
preia un vapor care să ne poarte, în noapte, pe cel mai lung
fluviu al lumii.
Malul Nilului, noaptea, este fără îndoială cel mai frumos lucru pe care l-am privit vreodată. Hoteluri uriaşe –
Hilton, Searton, Intercontinental - , luminate cu multă ştiinţă a efectelor, deloc strident bornează întregul perimetru.
Pe un ponton numit „Scarabee”, după numele vasului care
acostează acolo, am privit apele întunecate, lucind de reflexele fagurilor de becuri de pe maluri. Din vapor coboară
un grup vesel de asiatici şi urcăm noi. Între timp, curăţenia
redevine perfectă, de parcă am fi fost primii călători ai acelei zile. Eleganţa neostentativă dar veritabilă, impune o intimitate nu întru totul degajată.
Pornim. Malurile încărcate de culori fluorescente
aleargă pe lângă noi, pe vapor se cântă, formaţiile muzicale
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se succed, toate interpretează muzică egipteană plină de
sonuri dulci, alintate. Privesc, fără insistenţă, câteva femei
frumoase şi elegante. Rafinamentului vizibil al îmbrăcămintei i se adaugă ştiinţa alegerii bijuteriilor. Niciuna dintre ele nu e înzorzonată, ci fiecare pune în valoare ori un
colier superb, ori un inel cu o montură aparte, ori o broşă
care-ţi obligă ochii să coboare asupra ei. Bărbaţii sunt şi ei
eleganţi, foarte volubili şi dornici de petrecere. Privesc,
atât cât îmi permite viteza vaporului, blocurile cochete de
pe mal, acolo unde chiria, se spune, e de-a dreptul fabuloasă.
Ne servim de la un bufet aidoma celui de la hotelul
„Baron”, la fel de divers şi de apetisant. Un soi de ameţeală a lipsei de griji, a unui preaplin sufletesc pare să-i domine pe toţi cei aflaţi la bord. Câteva dansatoare, cam
plinuţe pentru gustul meu, oferă un program cu momente
aţâţătoare, fară a fi sexy. Un acrobat uimeşte prin echilibrul
său, apoi revin dansatoarele care-i cheamă în ring şi pe câţiva dintre fotbaliştii noştri, care se descurcă minunat.
Gino, invitat şi el acolo, se mişcă plin de graţie, sorbinduşi din priviri partenerele. Lumea e amuzată şi din ce în ce
mai destinsă, seara încheindu-se, de fapt, noaptea târziu,
în sunetele nostalgice ale unei muzicuţe la care cântă un
turist scoţian, mereu dornic să se producă.
Urmează ultimele două zile de şedere în Egipt, zile pe
care le vom petrece la Port Said, oraşul de la Mediterana
şi din apropierea Canalului Suez. Ne aşteaptă un drum de
vreo 200 de kilometri şi întâlnirea cu unul dintre cele mai
pitoreşti oraşe ale lumii - jumatate bazar oriental, jumătate
metropolă europeană. Acolo, echipa noastră va întâlni în
al doilea meci, formaţia Egiptului. Dar, despre toate acestea, săptămâna viitoare.
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5. Adio, Port Said
Am plecat de la Cairo în zori. Am urmat o şosea lungă
şi dreaptă pe marginile căreia, când şi când, ne abăteau privirea livezi de portocali şi mandarini, rodind în apropierea
unor case cu înfăţişare jalnică, parcă lipsite de viaţă. La un
moment dat, în dreapta, am zărit vârfurile unor catarge de
nave. Eram în preajma Canalului Suez. Lăsând într-o parte
drumul ce ducea spre Ismaila am ajuns, după câteva ore de
drum, în Port Said. Impresia dintâi – trecând printr-o vamă
care a făcut tot ce se putea pentru a ne apărea ca severă –
a fost falsă, căci, de fapt, oamenii de acolo erau teribili de
prietenoşi, mai ales când au aflat că este vorba de echipa
naţională de fotbal a României.
Port Saidul este un oraş în care n-ai cum intra şi din care
n-ai cum să ieşi fără să dai ochi cu vameşii. Lucru firesc,
ni s-a explicat, datorită poziţiei privilegiate a oraşului, de
port în care pătrund, pe căi mai mult sau mai puţin curate,
multe mărfuri europene, vândute la preţuri de nimic. Vama
vine să tragă din buzunarele chilipirgiilor sumele care să
compenseze preţurile din această aşezare, considerată de
cei care ştiu bine drumurile lumii drept cea mai ieftină
piaţă.
Faţă de maiestuosul Cairo, Port Said pare, la început,
un târg provincial cu străzi înguste şi aglomerate, mai ales
în zona din apropierea bazarului care cuprinde o bună parte
a oraşului, şi chiar în centrul acestuia.
Suntem găzduiţi la „El Noras”, un hotel de vacanţă, la
mai puţin de o lungime de stadion departe de malul Mediteranei. Spaţiul este gândit ca pentru familişti, împărţit în
apartamente. Fiecare are un hol spaţios, unde se află şi televizorul, apoi două camere, una pentru îndrăgostiţi sau

38
părinţi – cu pat de mijloc – şi alta, pentru copii sau (prea)
vârstnici, cu două paturi înguste. Zona e superbă de-a dreptul. Faci numai câţiva paşi, atunci când coboară înserarea,
şi eşti pe malul mării, zărind în larg navele care se pregătesc să treacă prin marele canal, cel care asigură o parte însemnată din venitul naţional al Egiptului.
Noaptea prima imagine dispare cu totul. Port Said renaşte, printre mulţimile de lumini care-l împodobesc: o
urbe occidentală respirând eleganţă şi o curăţenie de-a
dreptul stranie pentru un oraş atât de colindat. Magazinele
au vitrine pe care le-ar invidia multe capitale de pe bătrânul
continent. Micile localuri, degajă un aer de discreţie aparte,
care-ţi dau senzaţia permanentă că te afli acolo incognito.
Multe poveşti romantice se pot naşte în mintea călătorului
care ştie privi Port Saidul, nu doar prin ceea ce are el de
vânzare, ci mai ales prin ce ştie dărui.
După antrenamentul de după amiază, fotbaliştii au trecut la odihnă. Noi, ceilalţi, am luat-o la picior pe străzi, colindând până înspre ivirea zorilor. Ziua ultimă de şedere a
noastră în Egipt începe sub impresia puternică a unui oraş
agitat din cale-afară, cu lume volubilă, în permanentă mişcare, cu vânzători mulţi şi gureşi, dar şi cu o ploaie măruntă
şi rece.
Meciul – al doilea – dintre reprezentativele Egiptului şi
României a fost anunţat pentru ora 14,45. Tribune pline,
dar gazonul foarte prost, acoperit cu o mâzgă greu de dezlipit de pe tălpile pantofilor. Românii ies la încălzire, egiptenii întârzie. Îmi notez formaţia trimisă pe teren de Mircea
Rădulescu şi Gino Iorgulescu: Lung – Zamfir, Săndoi, Mihali, Ad. Popescu, M. Pană – Răduţă, Constantinovici, D.
Munteanu – I. Viorel, Hanganu. Pătrunde pe gazon şi arbitrul tunisian Nagui Guini, care, de data aceasta n-a mai
pierdut avionul, ca la meciul disputat la Cairo. Ai noştri
par nervoşi. Silviu Lung îi reproşează arbitrului că a fost
depăşită ora de începere a partidei. Acesta îi replică: „meciul începe când vreau eu!” Echipa română se îndreaptă
spre vestiar şi dispare din câmpul vederii noastre. Se produce puţină panică în tribune, dar, la 15 fix, ambele echipe
sunt la centrul terenului. Egiptenii n-au efectuat schimbări
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faţă de formaţia învingătoare cu câteva zile înainte: Saafan
– I. Hassan, Yakan, H. Ramzi, Ragab, A. Ramzi, - Youssef,
Azim, El Kass – H. Hassan, Greisha.
Dornici de revanşă, fotbaliştii noştri încep în forţă, obligându-şi adversarii să trimită la propriul portar de la centrul terenului. Pe de altă parte, greşim destul de mult în
apărare. În minutul 8, I. Hassan intră tare la Zamfir, care
îşi încheie astfel evoluţia în Egipt, înlocuit fiind de Kadar.
Constantinovici este faultat clar în careu, în minutul 19,
dar tunisianul de la centru închide ochii. Acelaşi jucător –
rapidistul a fost destul de convingător pe parcursul întregului turneu – ratează, peste numai un minut, o bună ocazie, pentru ca imediat Răduţă să fie ţinut atunci când
forţează pătrunderea în careu, pentru ca, în fine, în minutul
32, Dorinel Munteanu să deschidă scorul, şutind imparabil
dintr-o lovitură liberă de la peste 25 de metri. Vine rândul
egiptenilor să atace şi al lui Lung să rateze câteva intervenţii. Jocul devine tot mai nervos, în minutul 37 Ragab
faultând de patru ori la rând, fără să fie fluierat o singură
dată! Egalarea survine în minutul 37, când A. Ramzi deviază pe lângă Lung, neatent la fază, o centrare de pe
dreapta.
În cea de-a doua repriză, egiptenii au procedat, cred eu,
nesportiv. Cu gândul de-a-şi apăra rezultatul, au efectuat o
mulţime de schimbări, scoţându-i din teren pe cei mai buni
jucători şi înlocuindu-i cu fundaşi, astfel încât dacă am fi
câştigat noi să poată invoca folosirea tuturor rezervelor,
chiar şi a unui jucător neînscris pe foaia de arbitraj! În
aceste condiţii naţionala noastră atacă mai mult, are ocazii
numeroase, ratate cu dezinvoltură prin Hanganu, D. Munteanu şi Răduţă. 1-1, aşadar. Rezultat care spune, în egală
măsură, mult şi puţin. Dar, în clipele de dinaintea plecării
spre ţară, nimeni n-are chef de comentarii sau bilanţuri. Ne
ducem bagajele la autocar, între timp se înnoptează de-a
binelea, avionul va porni abia în primele ore ale zilei de
Crăciun.
Facem o scurtă escală la sediul federaţiei de fotbal din
Port Said (!), bem o cană de ceai fierbinte, aruncăm ultima
privire unui oraş care ar merita multe file frumoase şi in-
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trăm în bezna şoselei care ne va purta somnul până la aeroport.
A trecut de miezul nopţii, ne aflăm cu toţii în sala de aşteptare – elegantă, alăturând magazine de bijuterii, îmbrăcăminte, dar şi o sală în care se poate bea bere.
Melancolizăm puţin fiecare. Ne-am mai irosit nişte amintiri, ne-au mai scăpat nişte imagini, suntem mai bătrâni cu
o săptămână frumoasă şi cam atât.
La Bucureşti e iarnă. Dar e şi Crăciun. Acasă nu-i cald,
dar nicăieri nu-i mai frumos ca aici. Dragostea are propriile-i legi, de care numai între cei dragi ai cunoştinţă şi
îţi dai seama.
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CAP. III
Rîsu’ - plânsu’
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Adevăruri relative şi minciuna absolută
Dintr-o recent televizată conferinţă de presă ne-am convins că toate adevărurile sunt relative (deşi parcă mai auzisem cândva despre chestiunea asta, şi nu azi-ieri). Iar
adevărul absolut acesta e: adevărul e relativ. Dar nu sofistica este, acum, centrul meu de interes. De-ar fi aşa, m-ar
alarma relativismul preţului la ouă sau transportul în
comun în Bucureşti şi-n restul ţării. Însă eu la fotbal vreau
să mă refer. Adevărul relativ pe care-l am în vedere este
acela, vehiculat adesea prin ziare, că avem o echipă naţională competitivă şi câteva formaţii în campionatul primei
divizii care pot face figură frumoasă atunci când se iau la
trântă cu rivalele lor europene. Un alt adevăr, la fel de relativ, este4 cel potrivit căruia am beneficia şi de tehnicieni
competenţi, serioşi ş.a.m.d. Exemple de acest gen pot fi
oferite fără mare greutate, dar şi fără acoperire. Dar dacă
în privinţa relativităţii adevărului suntem cu toţii de acord,
problema minciunii pare ceva mai delicată. Este şi ea relativă? Am convingerea că, dacă acest aspect ar fi fost
abordat în conferinţa de presă la care m-am referit, răspunsul ar fi fost da. Însă viaţa – ca şi presa care o reflectă sau
pretinde că face lucrul acesta – demonstrează că există şi
minciună absolută. Suntem îndemnaţi, de pildă, să credem
că, deşi am văzut ce-am văzut cu ochii noştri, Steaua a
jucat bine în întâlnirea cu Genoa. Ce vrea să însemne că a
jucat bine? Probabil că echipa s-a zbătut, că steliştii au alergat, au pasat, au încercat să se apropie de poartă, au şi şutat,
când şi când, anemic sau departe de buturi, că mijlocaşii
au driblat pe la centrul terenului etc. Atunci când dintr-o
înfrângere pe teren propriu încerci să scoţi o reuşită – chiar
şi numai pe planul spectacolului fotbalistic – asta înseamnă
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că mizezi nepermis de mult pe naivitatea şi credulitatea
celor care-ţi ascultă balivernele. Nu s-a întâmplat de altfel,
nici un miracol în Ghencea. După ce au arătat în meciul cu
Dinamo, genovezii erau favoriţi. Numai nişte miopi puteau
să întrevadă altfel datele problemei. Şi asemenea miopi sau găsit. La fel cum procedează cei care – miopii – nu reuşesc să deosebească reforma de înfometare şi democraţia
originală de creşterea preţurilor, care va face din întregul
nostru neam o „naţională” la fel de puternică precum aceea
de fotbal în meciul de la Sofia. Minciuna nu mai stă cu nimeni la masă pentru că prânzul ar costa prea mult. Aşa că,
alături de tradiţionalele (deja) răbdări prăjite ni se oferă
drept hrană adevăruri relative, unificări de cursuri şi alte
serbede discursuri. Poftă bună, naţiune!
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Nu mă refer la referendum
M-a căutat la telefon mătuşa mea de la Giurgiu. A fost
şi este o femeie harnică şi răbdătoare. A suferit mult în
viaţa ei şi nu s-a plâns. Nici acum nu se plânge. Trăieşte,
vede şi constată. N-a socotit niciodată coada drept o umilinţă. Fireşte, în acel decembrie cu gloanţe, terorişi şi emanaţi, a sperat şi ea, draga de ea, că va fi cum s-a spus. Adică
va trăi demn. Sau măcar decent. Acum consideră că e inuman, imoral şi indecent să stea o zi şi o noapte afară, în
frig, pentru a căpăta pe banii ei o butelie. Înfometată, înfrigurată, a mai dat şi telefon în Capitală, tot pe banii ei, să
mă întrebe ce mai fac şi cum o duc. I-am spus, ca s-o bucur,
că mi-e bine. I-am spus că prin Bucureşti aleargă toţi câinii
cu covrigi în coadă, că Moş Nicolae a fost mai galanton
decât în alţi ani, că s-au ieftinit ouăle şi cartofii. Sigur că
nu m-a crezut. Nici nu s-a amuzat de cele auzite. M-a întrebat dacă să meargă sau nu la referendum şi unde să pună
ştampila. Nu vă spun ce i-am zis. Nu mă refer la referendum. Mă îndurerează soarta mătușii mele şi a mamei mele.
Şi nu doar la bani mă gândesc, ci la aceste umilinţe care le
întunecă bătrâneţile şi pe care nu pot înţelege de ce trebuie
să le traverseze. Ele, care au prins şi războiul, şi comunismul, au ajuns – azi – să fie mai nefericite ca oricând. Nu e
cazul să mă întreb, prosteşte, dacă e drept sau nu. Sigur că
nu e drept. Dar este. Iar bătrânele mele n-au nici un fel de
idee salvatoare. Nu se pot adresa Fondului Monetar Internaţional, nu se gândesc să-şi cumpere vreun avion sau săşi facă vreo vilă în Elveţia, habar n-au de aranjamentele
politice sau de afacerile la care se pretează mulţi dintre puternicii zilei. Ele sunt bătrâne şi sărace. Peste ele trece vremea, adâncindu-le zilnic încă un rid. Au cam uitat să râdă
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şi consideră inutil să plângă. Ar plânge prea mult. Şi ar fi
şi inutil. Mătuşa mea m-a întrebat dacă nu mi-e frig atunci
când merg pe stadioane. Eu i-am răspuns că m-au înjurat
o mulţime de rapidişti pentru că le-am dat 4 lui Ţîră şi Caciureac într-o cronică. De-ai avea tu banii lor... mi-a răspuns mătuşa. Dar n-a apucat să încheie fraza pentru că s-a
întrerupt telefonul. După cinci minute s-a stins şi lumina.
Apa e a dracului de rece. Mi se pare normal să fie aşa. Nu,
nu mă refer la referendum.
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Implementări în dorul lelii
Toate ca toate, dar distracţii ca-n luna asta a lui Decembrie n-am prins niciodată. Cacialmale după cacialmale,
glume după glume, măscări după măscărici. Bunăoară – în
Parlament, ca s-o iau de jos, un anume domn Brătianu se
bălăcăreşte cu numitul domn Patriciu mai ceva decât o fac,
pe terenurile de fotbal, fundaşii cu arbitrii de margine. Fotbalul este, încă un model modest faţă de toate câte se petrec
pe scenele noastre, în văzul lumii, scene numite politice.
Televiziunea transmite cu voluptate – uneori în direct, alteori cu tăieturile cosmetice realmente necesare – inepţii
după inepţii, megalomani după megalomani, intrigi după
intriganţi. O veselie debordantă, născută din puţină imaginaţie şi multă invidie, perforează, ca cariul (voluntară cacofonia, e clar?) spaţiul existenţial al cetăţeanului
turmentat de câte pot îndura tiparul şi ecranul. Doi tovarăşi
de luptă, după ce se plantează în fronturi diferite se acuză
reciproc de tot ceea ce fuseseră deja acuzaţi – de presă şi
mulţime – faţă de acum un an şi jumătate. Unul spune că
implementările (de toate soiurile, unele mai implementate
ca altele) s-au făcut în dorul lelii, celălalt îşi aduce aminte
(cu pardonabilă întârziere, crede el) că fostul său camarad
de emanaţie n-a fost de treflă, ci de roşu. Liniştea se spulberă cu fiecare zi în cioburi abia vizibile (de sus) de foame
şi frig. Pe stadioane e frig precum în case (şi reciproca e
valabilă, credeţi-mă). Fiecare procedează după cum îi convine, fără a mai încerca să-şi ceară scuze sau să dea eventuale explicaţii. O piesă dată la TV este tăiată cu toporul
spre a oferi spaţiu de emisie unui zâmbet cam stânjenit
atunci când, lăudând guvernul de azi (aşa cum îl lăudase
şi pe cel de ieri), sfârşeşte prin a nu mai găsi raţiunile pen-
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tru care a fost efectuată respectiva schimbare. Nimeni se
pare că n-a sesizat situaţia stânjenitoare, pentru a folosi şi
un eufemism. În schimb, se nasc ediţii speciale ale Actualităţilor, un fel de emisiuni de varietăţi susţinute de amatori
exersaţi numai în fazele de selecţie la nivel de sate ale Cîntării României. Se fac acuzaţii grave fără a se motiva în
vreun fel susţinerea lor în faţa unui întreg popor, unii se
pripesc în aprecierea loialităţii altora, alţii se comportă ca
nişte cow-boys (văcari, în traducere liberă) faţă de cei în
faţa cărora se căţeliseră cu câteva luni înainte, totul este –
clar, de-acum, pentru mine – o implementare nu doar în
dorul lelii, ci, mai grav, cu anasâna, a unui nou scenariu în
care nu există (şi nu trebuie să existe) decât doi actori pe
care publicul nostru, brucanizat prematur, trebuie să-l
laude, să-l aclame sau să-i înjure, să-i măscărească. Ei domină, însă scena, obligând la alternativă. Al treilea e ucis
din faşă pentru că abilul joc de culise nu-i mai poate face
loc. Ori – ori, disjuncţie exclusivă: ori. A ori B, în nici un
caz ambii, în nici un caz nici unul! Asta da deschidere!
Aşa-i că nu v-am spus prea multe lucruri triste? Aşa-i
că avem de ce ne veseli? Aşa-i că obrăznicia a devenit un
fel de monedă liber convertibilă pe piaţa opiniilor politice
româneşti? Aşa-i domnule care te plângi că ai fost uitat,
blamat, ostracizat după revolta care te-a făcut multimilionar, că nu vrei să mă numeşti printre cei care s-au gândit
la tine atunci când s-au apucat să tipărească o revistă? Aşai că nu-ţi mai aminteşti, tinere excursionist prin Jilava?
Barbă lungă, memorie scurtă, ce vrei… Nu ştiţi la cine mă
refer, fiind pentru mine cu drag de amintiri de râsu’plânsu’? Aş spune, dar… Totuşi iubirea m-ar obliga s-o
fac. Lasă, mai bine data viitoare. În privinţa sărbătorilor de
iarnă, rămâne cum am stabilit la 20 mai.
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Moş crăciun asasinul
Intrăm în ţara sărbătorilor iernii liniştiţi ca niciodată.
Fotbalul, speranţa noastră nebună şi calea pe care ne decisesem să intrăm prin uşile din faţă ale Europei, ne-a lăsat
muţi. Primăvara e ferită de emoţii măcar din acest punct
de vedere. Riscuri mari nu există nici în ceea ce priveşte
îndulcirea vieţii noastre. Dulciurile costă mult şi nu mai
suntem chiar copii ca să fim momiţi cu ele. Preţul hârtiei a
liniştit protestele, presa română izbutind să păcălească guvernul de vreo 7 lei la kil, ceea ce nu-i de ici-de acolo. Aşadar, linişte şi-aici, locul care mai dădea de doi bani speranţă
naivilor şi optimiştilor imposibil de corectat. Sigur, nu
toate publicaţiile vor izbuti să reziste, dar ce importanţă
are asta şi pentru cine? Poate că n-ar trebui să ne văicărim
atât sau poate că n-ar trebui să ne văicărim deloc, ar trebui,
poate, să muncim, să câştigăm, să sperăm, să punem umărul la îndreptarea vieţii noastre, să ne bucurăm de statul
nostru de drept, ocrotitorul nostru, să fim, să fim demni și
să fim tratați ca atare, doar au trecut doi ani de la însângeratul decembrie în care singurii vinovați au fost cei uciși.
Moartea nu-i poate impresiona decât pe aceia care cred în
ceva, îndeobşte în anumite valori, care n-au nevoie nici de
chip cioplit şi nici de presă pentru a fi eterne. Restul, cei
numai cu picioarele pe pământ, pedeştrii, văd moartea ca
pu un final de campanie – chiar electorală, de ce nu ? – şi
început al alteia. Ei se închină în faţa camerelor de luat vederi, zâmbesc cu pioşenie, dar numără boabele din farfuria
celor rămaşi fără mâini sau picioare, fără părinţi sau fără
copii.
Suntem înaintea unui Crăciun când vom avea alături la
masa noastră săracă, mai săracă decât oricând, în casele
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noastre reci, mai reci decât oricând, nu doar umbrele zgribulite ale unui decembrie de care ne-am apropiat cu speranţa pe care numai Fata Morgana o poate insufla inimilor
greu încercate şi minţilor celor creduli din cale-afară, ci şi
atotbiruitorul cinism al acelora care, trecând peste cadavre,
au devenit, ei înşişi, în faţa lucidei judecăţi a vremii, cadavre, chiar dacă vii. În preajma noastră pe ecranele televizoarelor noastre, în paginile gazetelor noastre îi vom
vedea şi de acest Crăciun. Să nu credeţi că ei beau vin.
Beau sânge. Iar de mâncat mănâncă vorbe mereu repetate,
bucăţi de lozinci, hălci de slogane. Apropiaţi-vă de ei,
dacă-ndrăzniţi: miros a stârv. Răsuflarea lor tulburată de
nopţile când copiii omorâţi le apar în somn, zgâriindu-le
figurile devenite brusc puhave, răsuflarea plină de miasme
care pot lichida oricând oameni nevinovaţi, va sfârşi prin
a le întoarce, din microfoanele de la care ni se adresează
mereu joviali, mereu iubitori de ţară şi popor, gustul morţii.
De Crăciun, de Crăciunul acesta, moartea însăşi ne priveşte
cu reproş. În preajma pomului de iarnă, Moş Crăciun sugrumă jucării, iar pomul seamănă a spânzurătoare. Şansa
celor încă puri ar fi să mai găsească, în perspectiva anilor
ce vin, o cracă liberă. La mulţi ani!
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Între charlot şi titan ice
Doamne-ajută, s-a mai încheiat unul dintre anii care neau dus mai aproape de nefiinţă, decât un deceniu de traversare a deşertului pe o cămilă şchioapă şi
orbosurdomută. Aşa lung şi sălciu, plin de politicale şi goi
de delicatese, an văduvit de şanse împleticindu-se printre
lămpaşe, acolo unde şi colindele, şi susurul îngerilor şi
blestemul sună fals. N-aş vrea să vă întristez în aceste zile.
V-au ajuns cele pe care le-aţi trăit la ’91, an searbăd, mediocru, sărac, dezolant. Ca şi cum ai privi ceasuri în şir,
zile în şir, luni în şir aripa unei mori de vânt mereu neclintită, disperarea staticului, lipsa oricărei credinţe în afară de
aceea a implacabilului sfârşit făr’de-nceput şi făr’de viitor,
totul poate asteniza dacă eşti lipsit de salvatorul simţ al
umorului. Se cuvine, e de-a dreptul vital să zăreşti zâmbet
în loc de negură fără de breşă, să-ţi găseşti prietenul care
să te gâdile când pleci spre eşafod sau iubita care sa-şi dezgolească fosa în văzul lumii atunci când lumea aceea ascultă vreun discurs înţepenit. Bolile veacului se-adună şi
puroiul lor ofileşte totul în cale. Ipocriţii devin profeţi, bişniţarii, proxeneţii, braconierii, curvele, repetenţii, turnătorii
se transformă în dascăli de morală, ne fac cu deştul ori se
hlizesc în spatele micului ecran cenuşiu de fiecare seară,
totul pare lipsit de logică, aşa încât numai simţul umorului
salvează, haideţi să fim veseli măcar câteva secunde, să
ne-amintim de Stan şi Bran fără a melancoliza gândindune că nici măcar frişca de-atunci nu mai există, să ne-amintim de Charlot, golanul de geniu, dar şi cu golanii ăştia e
o-ntreagă poveste, nici nu se ştie precis dacă au sau nu lider
naţional, deci nu-s demni de încrederea electoratului, să
ne-amuzăm din nimic, aşadar, sau să ne-amuzăm de tot, e
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cam acelaşi lucru, plinul şi golul coexistă dialectic nu-i
aşa?, să râdem, sunt sărbători şi trebuie să terminăm cu încruntarea, trebuie să recunoaşteţi că mamele noastre sunt
încă nişte femei foarte frumoase, că nevestele ni-s caste,
că pruncii sunt sănătoşi, oamenii politici sunt şi ei plini de
sclipici, lucesc fără să strălucească, începe alt an, altă viaţă,
casele ni sunt reclame vizibile pentru Titan ice, e bine, dragilor, n-avem de ce ne teme, greu să mai vină vremuri în
care sarea amară să devină aliment de bază, iar untura de
peşte desert.
Nu-i nimic, zâmbim, ce dracu’ să facem 7, selecţia naturală e severă, cine poate-poate, cine nu, n-are decât săndrăznească s-o mierlească, o să fie o voie bună în familie
de-o să le dea lacrimile tuturor vecinilor. E bine, compatrioţi ai liniştii zilnice, până la alegerile din februarie mai
subţiem rândurile şi ieftinim costul entuziastului nostru
vot. Un vecin îmi spunea că fetele sale, sunt, câteodată, de
frig şi de nemâncare, verzi la faţă. Ce să facă, sărmanele?
Nimic mai simplu – să voteze cu ecologiştii.
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Umiliţi şi măscărici
Spre bucuria generală, mai marii noştri se pare c-au
ajuns la o înţelegere deplină cu mai marii tuturor şi au obţinut (să sperăm că pe termen lung) încălzirea vremii şi o
producţie suplimentară de ghiocei valorificată cu succes
pe piaţa liberă a străzilor din centrul Capitalei. Faptul a fost
adus la cunoştinţă prin portavoce şi în faţa camerelor de
luat vederi ale televiziunii, de însuşi viceprimarul Bucureştilor, vizibil agasat de insistenţele unor studenţi destabilizatori care pretindeau, noaptea şi la drumul mare, că e
greu de stat, de învăţat şi de dormit la numai patru grade.
Înaltul funcţionar care-şi ia bruma de simbrie din banii
celor pe care-i ţine în frig mai avea de spus doar că la locul
lui de muncă se face totul şi că somnul raţiunii naşte
moştri, pentru a ne convinge, dar şi pentru a ne face să lăcrimăm. Prezenţa pe micul ecran fiind scumpă din caleafară, n-am rămas din explicaţia penibilă a viceprimarului
decât cu argumentele lui şchioape şi cu seninătatea condamnabilă cu care privea lucrurile. Se învaţă repede meseria de activist, mai ales că este una în care nu ţi se cere
să ştii nimic, ci doar să-ţi faci rost – că bani sunt – de o
piscină plină de vorbe goale în care să te scalzi de câte ori
ţi se cere sau se iveşte prilejul.
În lume, ca şi la noi, nebunie: după ce Gorbaciov a
picat, plătindu-şi, mai repede decât credea, neverosimila
naivitate, Bush pică şi el în Japonia, după o usturătoare lecţie de tenis (pentru început), pocnetul armelor îşi izbeşte
ecoul de toţi pereţii Europei, pe la noi, din fericire (singura
care ne-a rămas), tot cu doape se trage, şi încă pe toate drumurile. Pleznesc ca băşicile de porc bicele de la cortegiul
oamenilor politici de caracter, poeţii se consideră dino-
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zauri, campania electorală înlocuieşte bâlciurile de Sfântă
Mărie, ne explodează buzunarele hainelor şi pantalonilor
de bani devalorizaţi, e-o serbare zgomotoasă-n toată ţara,
s-a dus dracu liniştea visată, simţi că trăieşti în fiecare clipă
măcar pentru că bănuieşti că te-ai mai apropiat niţel de
moarte, ce revărsare de strigări pretutindeni şi ce puţini
participanţi la licitaţie – Parcă niciodată n-am fost mai
aproape ca acum de lumea cealaltă, refuzându-ni-se accesul motivat la speranţă, parcă niciodată copiii nu ne-au privit cu mai mult reproş, declarându-ne că nici măcar ei,
atoateînţelegătorii, nu mai pricep încotro am pornit-o şi
unde-o să ajungem.
Suntem aproape de încheierea unui sadic regal oferit de
măscăricii beţi de bucuria intrării prin baftă într-o istorie
care s-a ţicnit de tot. Nu-i vom regreta pe gângavii rostitori
de inepţii sub bolta unui parlament prea permisiv, nici pe
alţi la fel de zănatici ţapi logodiţi cu lipsa de tărie a unui
electorat mai curând băşcălios decât exigent. Isterizaţi de
nonsensuri, umiliţi de vitrine şi atât de dornici de bani verzi
încât am fi gata să-i fabricăm şi din steagurile sultanilor în
schimbul unor trupuri tinere ursite ruşinii, am ajuns să credem că toţi ne-am născut într-o zi de azi, de 13 adică, şi
bine n-are cum să ne mai fie. Sau pe 20 mai, totuna.
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Priviţi-vă în oglindă
Sufletul mă-ndemna să nu scriu nici un rnd despre meciul România-Bulgaria. Dar acelaşi suflet nu mă lasă acum
să aştern măcar o vorbă de amărăciune greu de ascuns, mai
ales că şansa ivită (puteţi să-i spuneţi şi oferită) a fost
unică, imensă. A filosofa, însă, în jurul unui gol – un singur
gol –, mi se pare superfluu, având în vedere că o întreagă
repriză a doua, când milioane de români vedeau victoria
ca pe o certitudine, 11 bărbaţi, despre care s-a scris mai
mult în ultimele zile decât despre Anghel Saligny de-a lungul întregii sale vieţi, au căzut într-o imposibil de înţeles
apatie, vestejindu-ne toate frumoasele închipuiri. O lecţie
severă din care nu pot şti acum câţi dintre jucători şi antrenori vor înţelege esenţialul: chiar când primeşti daruri,
trebuie să ai braţe destul de puternice pentru a le purta.
Aşa încât, întorcându-ne la ale noastre şi lăsându-i în
amintirile neîmplinite ale unor nopţi de toamnă pe suedezii
care, economiceşte vorbind, nici nu ne-ar fi dorit, să spunem că viaţa politică tot mai palpitantă şi mai aprinsă nu
ne prea ţine de cald. Ce-i drept, avem Constituţie, parlamentarii noştri au umor, aşa că avem câte ceva, mai puţin
benzină, căldură şi bani, pâine, zahăr şi speranţe. Liniştea
burţilor goale creează un sentiment de stabilitate. Creierele
se încarcă de energia iluzoriului. Apropierea sărbătorilor
destabilizează bugetele debile. De teama lor (sau poate tot
de frig, ca noi) şi turul campionatului de fotbal se chirceşte,
încheindu-se la 15 decembrie. Şi iar vin şi spun – ce-ar fi
însemnat golul acela – dorit de o întreagă suflare românească până la aburirea geamurilor din care lipsesc tot mai
des perdelele –, ce-ar fi însemnat încă un gol la Sofia pentru amărâţii de noi, ajunşi să aşteptăm metroul ca odinioară
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tramvaiul şi tramveiul ca odinioară Sfintele Paşti – o dată
pe an, dar bine şi-atunci –, ce hrană pentru inimile noastre
slăbite şi părăsite de medicamente, ce energie pentru şomerii cutreierând bulevardele cu vitrinele alimentarelor pustii!
Dar n-a fost să fie. Ne agăţăm iedera aşteptărilor de
Steaua. Vom fi iar, miercuri, pe stadion. Şi iar pe drumul
de-ntoarcere din Ghencea, îmbulziţi în tramvaie leneşe şi
neîncăpătoare, ne vom spune ca buni români ferească-ne
Dumnezeu să ducem cât am putea. După care vom ajunge
acasă şi, de nu se va-ntrerupe curentul, ne vom amuza privindu-ne în oglindă şi cntând o Doină.
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Unde-i horia pătraşcu?
Fără să patetizez, am fost sincer mişcat de gestul fostului coleg de la „Flacăra”, George Arion, de a mă invita la
sărbătorirea celor opt decenii împlinite de la naşterea revistei pe care a condus-o. Găsindu-mă această invitaţie în
redacţia unui cotidian de sport mi-a venit în minte adânca,
dar fugara pasiune pentru fotbal a lui Geoge, deloc interesat să colinde prin străinătate însoţind o echipă sau alta, ci
aloergând ca un reporter îndrăgostit numai de munca loui,
pe stadioanele ţării, chiar şi la meciuri de campionat judeţen, abandonndu-şi romanele abia începute, poemele sau
volumele de reportaj.
Glumesc, desigur. Nici invitat n-am fost şi nici George
Arion n-a fost reporter sportiv, ci călător prin Europa în
avioane cu fotbalişti. Dar aceasta e o altă poveste şi nu
numai pentru asta-l apreciez eu pe directorul general al publicaţiilor „Flacăra”. Îl apreciez, sincer, pentru că a ştiut
(cum) să rememoreze, cu prilejul aniversar evocat mai sus,
o echipă de jurnalişti cum puţine au fost în presa noastră
de până la păţaniile din Decembrie. De la stenodactilografă
până la redactorul şef, într-un amalgam anume construit
pentru a eluda diferenţele de valoare, lista „oamenilor de
la Flacăra” conţine, ce-i drept, nume de marcă ale publicisticii noastre, „firi tensioante, conştiinţe pătimaşe, scriitori buni şi, din când în când, excepţionali”: Reghina
Vîrvici, Marin Radu Bogdan, Nicolae Arsenie etc. Lipsesc
(habar n-am de ce) Emanuel Valeriu, poeţii George Stanca
şi Aurelian Titu Dumitrescu, Constantin Dragomir, Sorin
Postolache şi încă alte nume. Dintre toate absenţele, aceea
care m-a durut cel mai tare a fost a unui scriitor excepţional
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nu doar din când în când – autorul „Reconstituirii”, marele
prozator scenarist, şi deschizător de cărări de conştiinţă –
Horia Pătraşcu. Nu mai e nici printre redactorii de azi ai
gazetei sărbătorite şi nici nu figurează printre „oamenii de
la Flacăra”. Ce-o fi cu el, prieteni şi foşti colegi de la „Flacăra”? Omiterea sa din pomelnicul celor ce-au trudit la înălţarea numelui acestei reviste e atât de dureroasă încât
orice lectură a listei oferite de fericiţii de azi mă face să
râd.
P.S. De Mihailopol, de Seceleanu, de Gelu Ionescu cine
să-şi mai amintească? Tristeţea excesivă face să intre şpriţul cocoloaşe, iar lacrima (în afară de Lacrima Christi) am
auzit c-ar fi sărată. Şi strică Jidveiul.
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Fără nostalgii, tot înainte!
Acum, că lucrurile au revenit la normal, putem discuta
în linişte şi despre fotbal. Soldaţii au intrat hotărâţi în lanuri, bucătăriile şi-au stins gazele, de apă caldă nici nu mai
trebuie vorvit, de căldură aşijderea, ba ne paşte norocul de
a ne certa curând şi cu apă rece, totul e aşa cum ne-am învăţat (sau cum am fost învăţaţi) pe timpul odiosului şi canistrei (apropo, cozile post-revoluţionare de la benzinării
trezesc unora tot soiul de plăcute amintiri din vremea când
puteai fi, în acelaşi timp, la servici şi la PECO), toate bune
şi frumoase, adică (trai decent, demnitatea cetăţeanului şi
toate celelalte sloganuri electorale), numai fotbalul nu vrea
să-şi revină. Cei plecaţi sunt bun plecaţi, cei rămaşi adună
pe nouă stadioane cam tot atâţia spectatori câţi veneau
acum trei ani la un meci Universitatea Craiova- Sportul
Studenţesc, numai în fotbal întârziem să revenim la linia
de plutire. Sigur, ceva-ceva s-a mai realizat (faptul că meciurile cin campionatul Diviziei A tot nu se televizează, de
pildă), însă e loc de mult mai bine. Nu mă poate duce gândul până acolo încât să sper la cuplaje interbucureştene nu,
nici la divizia naţională de tineret-speranţe, care mai oferă
omului, în costul aceluiaşi bilet, încă... de minute de fotbal
(bun-prost, dar fotbal), dar prea se retrag echipele de C,
prea nu-şi mai pot permite să facă deplasări, prea lipsesc
tricourile şi crampoanele, ca să nu mai vorbim de faptul că
se apropie pregătirea de iarnă, cu munte, hotel şi ţuică
fiartă.
Ştiu, îmi veţi spune că regret vremurile în care eram
îndobitociţi, când ni se ordona sau ni se indica şi cum trebuie să ne îmbrăcăm în apartamente (celebra haină în plus,
dispariţia suspectă a agentului termic, dacă mă iubeşti, îm-
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bracă-mă şi toate celelalte), dar vă voi răspunde eu că mă
refer la fotbal; nu la fotbalul dominat de două echipe, conform dispoziţiilor de sus, ci la acela care ne aducea Cupa
Campionilor Europeni sau ne azvârlea prin semifinalele
cupelor europene, la stadioanele pline, la viaţa divizionarelor din eşaloanele de jos. Nu e vorba de nostalgie, ci
numai de mâhnirea pe care mi-o nasc tribunele pustii, echipele prost pregătite şi perspectiva ca meciurile să fie iar
trucate dar pe bani la vedere. Şi câte n-aş mai putea spune
dacă nu mi-ar fi îngheţat deja mâna pe maşina de scris,
acoperită de chiciură.
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Ca dionis, dar semnând altfel!
Scriu aceste rânduri cu justificată înfierbântare, le scriu
la lumânare, în anul de graţie 1991, într-un apartament din
capitala României. Am lăsat deoparte, încă din adolescenţă, visurile privind apa caldă şi gazele. De căldură nici
nu vreau să aud. Aşa încât scriu, cu devoţiune şi înfierbântare despre izbânda de joi a Stelei, o izbândă deloc spectaculoasă, dar necesară şi reală. Ceea ce înseamnă infinit mai
mult decât o speranţă sau o ipoteză (fie ea şi de lucru),
adică rezultatul de miercuri de pe Dinamo. Confratele
Sorin Satmari s-a supărat pe faptul că, într-o „cronică a
Cişmigiului”, câţiva dintre microbiştii din centrul Bucureştiului n-au apreciat cum se cuvine comentariul său TV. Eu
unul l-am gustat cu încântare, întrezărind printre cuvintele
cronicarului multă încărcătură umoristică, un soi de haz de
necaz de care numai bunul român e în stare când vrea. Să
spui încă de la începutul partidei că ne sunt necesare trei
goluri pentru calificare, iar noi să marcăm exact trei, dar
să nu ne calificăm – ăsta-i umor negru, gri, indigo, oricum,
dar umor.
Întorcându-ne la ale noastre, mai vesele (chiar fără comentariu televizat) aş spune că dincolo de golul lui Marian
Popa, de pe Ghencea, săptămâna fotbalistică abia încheiată
s-a remarcat printr-o cacialma pe care echipele noastre de
B au tras-o sistemului tip Daciadă al Cupei României. Sau prezentat la meciuri, dar au pierdut aproape în corpore,
dovedind celor care nu credeau până acum că prezentul,
dar mai ales viitorul, se judecă pe bani şi nu pe suflet sau
dăruire, aşa cum socoteau şi încă mai socotesc naivii.
Revin – pentru că lumânarea se pare că-şi va da curând
obştescu-i sfârşit, iar dispecera, de la 029 mă sfătuieşte, în-
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ţepată, înainte de a-mi trânti receptorul în nas, să am răbdare – la Steaua şi la logica ei victorie. Spun logică întrucât echipa bucureşteană s-a comportat ca un team
profesionist, sacrificând adeseori spectacolul în favoarea
rezultatului de care avea nevoie. Sunt tentat să cred că şi
eu aş fi în stare să sacrific spectacolul acestui scris à la Dionis pentru un trai normal, înţelegând prin asta o sumedenie
de năzbâtii obişnuite. Oricum, e bine că s-a mai încălzit
afară. Nu şi-n casă.
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Sadisme de sezon
Doresc, sincer de tot, să ne fie bine. Că nu ne va fi, astai deja altă poveste. N-am de unde şti pe cine aţi ales, dragi
concetăţeni ai Bucureştilor. Despre ce se va fi petrecut în
ţară ieri, 9 februarie, am şi mai puţină ştiinţă. Însă aveam
a vă spune altceva: am fost, pentru câteva zile, la munte.
Şi cred că, indiferent de rezultatele alegerilor, foarte puţini
dintre dumneavoastră veţi putea călca pe acolo. Nu vreau
să vă necăjesc spunându-vă că, atunci când tânjiţi după un
paşaport, Predealul vă era oricând accesibil, iar acum sunteţi prizonierii propriilor case, fiindu-vă din motive economice, interzis accesul în propria-vă ţară, dar n-am cum să
nu constat că nu veţi mai putea, prea curând, să faceţi ce
făceaţi cu uşurinţă acum câţiva ani: să vă suiţi familia întro maşină şi s-o luaţi aşa, prin ţară, la munte şi la mare, după
care să vă mai trimiteţi şi copiii în tabere gratuite. A-nţărcat
Bălaia, a fugit puiu’ cu aţa! Şi era aşa frumos la Poiana
Braşov! Şi aşa de pustiu... Iertaţi-mi sadismele de sezon,
însă vom fi nevoiţi să privim cu jind spre vremurile când
ne era mai greu de ajuns la Istanbul decât la Vatra Dornei.
Acum e invers. Şi, parcă, mai trist.
Am a vă mai mărturisi şi o altă pricină a tristeţii care,
fără voie, mă bântuie în această perioadă zâmbitoare a iernii: imensa distanţă dintre noi. Ne-am însingurat, ne-am
atomizat în camerele noastre geruite şi-ntunecate, păzindune frigiderele de posibila invazie a tot mai puţin doriţilor
prieteni, drămuindu-ne raţia de zahăr, de ulei şi de fericire.
Din ce în ce mai mică raţia, iar calitatea ei – tot mai îndoielnică. Nici apa nu-i curată, nici aerul nu-i curat, nici străzile nu sunt curate, nici sufletele nu ne sunt curate, iar
ieşirea din această stare nu stă-n puterea fiecăruia dintre
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noi, sărmanii cetăţeni cu drept de vot. Iarna a mai încercat
să ascundă, cu micile-i puteri de anotimp hulit de tot românu’, mizeria în care se bălăcesc aşezările noastre. Le-a
poleit cum a putut şi cu câtă brumă, gheaţă şi zăpadă a
putut agonisi. Acum, rănile caldarâmului, ale trotuarului,
ale parcului, ale blocului, ale şantierului se lăfăie-n soare.
Răni care dor până la neantizare. Locuim un colţ de planetă
care parcă se prăbuşeşte sub povara unei indiferenţe pentru
care nu există tribunale. Buluceala primarilor pe-o asemenea moştenire cumplită este mai curând hilară. Dar şi ei
râd, în sinea lor. De noi.

65

Fuduliile săracului
Am văzut cum a fost cu alegerile. Bună parte din concetăţenii noştri – bucureşteni, dar şi olteni – s-au gândit că
n-ar fi rău, după ce s-a cheltuit cât s-a cheltuit cu primul
tur de scrutin, să mai aruncăm pe apa urnelor încă vreo câteva milioane, că are balta peşte. Şi-aşa facem noi de ne
pârlim unii pe alţii de sar scântei. Ce s-a gândit Metroul?
Tot am sărbătorit deunăzi al nu ştiu câtelea accident din cei
12 ani de funcţionare, ia să creştem noi preţul nenorocirii!
Nu s-a specificat, însă, dacă în cei câţiva lei suplimentari
intră şi eventualele cheltuieli de înmormântare pentru cei
care, la subsolul Bucureştilor, cutează a se urca în bolizii
lenţi care au ajuns acum să se şi pupe bot în bot pe întuneric. Destabilizatoarea presă a sesizat aspectul, dar, cum neam învăţat, ea zice, ea aude. Au mai pledat, atât partea de
bine, cât şi cealaltă parte, pentru prezentarea oamenilor la
urne. Şi influenţa celei de-a patra impotenţe în stat s-a
văzut cu ochiul liber.
Se mai anunţă, spre bucuria tuturor, noi scumpiri la tarifele pentru transportul în comun de suprafaţă. Asta în
vreme ce tramvaiul 40 (cu numărul 158) circulă, în plină
iarnă, cu toate uşile deschise (în timp ce vara nu porneşte
până nu i se închid uşile), de parcă ar transporta în februarie călătorii la ştrand, şi se opreşte, de zile bune, în acelaşi
punct de pe Calea Călăraşilor, unde un harnic muncitor
(care, în secret, probabil mai visează la 24 de mii pe lună)
mută într-una nişte pietre, de parcă şi-ar fi uitat pufoaica
în groapa de curând astupată şi-ncearcă să şi-o recupereze
ziua în amiaza mare.
Ai sentimentul, în asemenea clipe, că ziua noastră naţională ar trebui să fie data naşterii lui Urmuz. Numai
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atunci nu ne-am mira văzând, în plin centrul Capitalei, un
tânăr care abia stăpânea curgerea zdrenţelor şi peticelor de
pe el, dar citea „Bursa”!
Suntem, o spunem cu mândrie, un neam isteţ, isteţimea
însemnând, posibilitatea de-a rezolva repede şi bine problemele cele mai grave. Ea n-are nimic de-a face cu tenacitatea sau cu gravitatea. Mai curând dimpotrivă. Se
asortează perfect cu superficialitatea. Cu un comod, lenevos laisez-faire. De-asta nu-mi pun mari speranţe în al doilea tur de scrutin. După afişarea atâtor fudulii fără
acoperire – fuduliile săracului –, după cinismul cu care se
taie-n carnea noastră (încă) vie, cei care emit decretele continuei noastre sărăciri pot fi siguri că nu vor avea parte de
replici din partea nimănui. Atâta doar că unii tac din muţenia minţii, alţii de silă.
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Transparenţă de tip royal palace
Poate că eram eu din cale-afară de necăjit. (Străbătusem
drumul spre casă cu troleibuzul 70 pe aceleaşi drumuri de
şantier vădind, de vreo cinci ani, nu indiferenţa, ci nesimţirea şi cinismul primarilor Capitalei, ante şi postrevoluţionari: intrasem apoi pe strada mai nou numită Câmpia
Libertăţii, şi ea de doi ani un maidan desfundat, ilustrând
indolenţa aceleiaşi primării şi a instituţiilor pe care le coordonează şi ai căror specialişti, supraveghetori şi lucrători,
ce-au puturoşit atâta vreme, îmbătându-se şi dormind, zi
de vară – primăvară, toamnă, iarnă, acelaşi lucru – până-n
seară prin gropile pe care le deschideau uitând să le mai
acopere, pretind acum peste 20 sau chiar peste 30 de mii
de lei salariu minim lunar – dacă s-ar putea, şi trebuie să
poată, doar au rămas clasa conducătoare sau dictatoare, tot
aia garantat; trecusem printre mormane de gunoi cumplit
mirositoare, pe lângă magazine goale, prin zone deloc luminate adunând, astfel, din crâmpeie, imaginea unei Capitale urâte, abandonate, deprimante, administrată de oameni
făr’ de ruşine şi demnitate – dacă le-ar fi avut, şi-ar fi dat
demisia atunci când ar fi constatat că iau salarii doar pentru
a da din umeri, a spune că nu se poate, a promite şi a se
plânge). Poate, aşadar, că eram din cale-afară de trist şi revoltat atunci când am deschis televizorul. Şi am văzut o
mulţime de bărbaţi înghesuindu-se să preia această cumplită moştenire, asigurându-ne că situaţia este (destul de)
lesne rezolvabilă, ceea ce ar trebui să-l sperie, să-l îngrozească până la gândul unei puşcării gen Sighetu Marmaţiei
(dar asta a fost mai spre miezul nopţii, când respectivii,
probabilo, că dormeau deja, cu burţile pline) pe cei încă
aflaţi în bastionul nemuncii bine plătite de peste drum de
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Cişmigiu. Şi am mai văzut nişte bătrâni amărâţi, care ovaţionau în mai 90’, cu trandafiri în mâini, iluzionându-se că
l-au prins pe Dumnezeu de picioare şi care azi nu mai pot
prinde nici măcar oase de la picioarele porcilor fără să dea
peste 200 de lei pe kilogram. Şi, încă, am mai văzut o bătrânică evident senilă care, cu un zâmbet de copil ce râde
care chiar când a făcut pe el şi primeşte palmele părinteşti
de rigoare, spunea că speră la mai bine că, adică, ea merge
tot înainte, pe drumul deschis de revoluţia din decembrie
(era să zic din octombrie, şi nu greşeam prea mult), spre
noi culmi de progres şi civilizaţie. Şi, în fine, am mai văzut
o emisiune la care cred că toată ţara priveşte cu interes şi
vagi speranţe, „Studioul economic”, având sentimentul că
am în faţă pasagerii unei corăbii bete. Funcţionari din ministere spuneau cu naivitate că sunt ei înşişi miraţi de
această aberantă creştere peste noapte a preţurilor (formulă
foarte la modă, altfel), vorbind despre imposibilitatea unei
familii de a mai rezista, de a mai subzista în actualele condiţii, oferind, apoi variante cu sute de mii de şomeri şi sute
de miliarde de lei deficit. Totul spus cu seninătate, cu răceală (numită de ei luciditate), cu indiferenţă şi resemnare,
de fapt. Şi, când să aflăm concluziile, peste vorbele ministeriabilului se suprapun acorduri muzicale, apar numele
realizatorilor emisiunii şi suntem lăsaţi baltă. De ce? Pentru
a urmări, imediat o reclamă – whisky Royal Palace! V-aţi
îmbătat, onor conducători ai televiziunii? Ţara arde, se
freamătă, şi vouă vă arde de whisky? Ştiu, aveţi obligaţii,
reclamele sunt plătite, dar voi în slujba cui sunteţi? A negustorilor de băutură sau a înfometatului popor român care,
sărmanul, plăteşte mai mult decât cei care ne tentează cu
„gustul succesului”. Să fie la el gustul ăsta! Noi îl avem pe
al nostru, îl purtăm mereu în cerul gurii. Noi mestecăm zilnic durere. Şi inspirăm zilnic duhoare. Ceea ce, pe străzile
murdare ale Bucureştilor multă lume urează şi altora. Se
ştie cui. Dar nu spunem, că dac-o facem ne dau parizerul
cu 1200 de lei kilu’.
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Bătălia pentru o gamelă
Suntem un neam dotat cu harul învolburării continue a
apelor. Nu ştim, în această privinţă, ce-nseamnă răgazul.
Acum ne frământă gândul salariului minim, care să ne ofere,
cel puţin pentru câteva zile, speranţa că vom supravieţui cu
toţii. Mai mult chiar, am ajuns să invocăm centralismul (democratic, fireşte) pentru rezolvarea problemei preţurilor. Îl
rugăm pe primul ministru – contabil deloc, sentimental – să
pună mâna pe aceste preţuri, să le stăpânească. Iar el, veşnic
încruntat, refuză să ne pună juvăţul de gât. Noi, – cei mulţi,
cei harnici, cei drepţi – am avea nevoie de un pui de dictator,
dacă, nu – facem, grevă generală. Sigur că nu ne-am gândit,
impunându-ne pretenţiile, la eventualii şomeri, nici la inflaţie, astea sunt concepte pe care nu le-am prea învăţat la
şcoală, ca să nu mai vorbim de academie (ştim cu toţii care).
În schimb, vrem să fim cu toţii primarii. Înghesuindu-ne, ca
nişte oşteni prost instruiţi, la bătălia pentru o gamelă goală,
avem impresia că ne-am făcut datoria faţă de naţie. Am încercat s-o ajutăm. Noi, cei care nu spunem nimic despre un
pod – măcar – peste apa care traversează satul, noi, cei care
habar n-avem de groaznica mizerie ce bântuie prin aşezările
noastre, noi, cei care nu suntem atinşi de molimele care fac
ravagii prin localităţi, noi, adică, viitorii primari, ne luptăm
pentru a putea îndrepta ceva ce nu ştim că trebuie îndreptat.
Vine unul cu trei cartofi pe-o masă, vine altul cu statul de
drept la pachet, încă unul vine cu separaţia puterilor în buzunar.
Luptă serioasă, domnilor! Se studiază pe brânci retorica,
se iau meditaţii de logică, se zâmbeşte cât mai telegenic, se
recită versuri, totul pare un bal de la care numai lăutarii şi
şpriţurile lipsesc.
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Dezminţirea dezminţirii
Nu demult, un cunoscut mi-a solicitat sprijinul pentru
editarea unui săptămânal. Apoi am intrat şi în posesia unui
teanc de manuscrise. Fiecare text relata, cu stângăcia celui
ce nu şi-a făcut din scris o profesie, întâmplări aproape de
necrezut, pline de violenţă, cazuistică a răului din noi. Proiectata revistă n-a mai apărut, amicul renunţând, în plină
inflaţie de publicaţii, la zvârlirea unor bani pe fereastră.
Sigur că manuscrisele au luat drumul de întoarcere, la autorii lor, oameni ai legii, care anchetaseră cazurile respective. Unele mai interesante, altele mai puţin. I-am propus
unuia dintre autori (o autoare, de fapt), să dea publicităţii
cele scrise, cu fireştile corecţii impuse de exigenţele gazetăriei. A acceptat, convinsă, ca şi mine, că trecerea timpului
ar scădea sensibil interesul cititorilor pentru cazurile descrise, unele devenite deja de notorietate. Am lucrat pe respectivul manuscris, aşa cum am făcut-o de atâtea ori atunci
când am avut în faţă propuneri de articole care conţineau
informaţii insuficient de pregnant redate în scris. De semnat, însă, am semnat-o pe aceea de la care primisem manuscrisul-informaţie, care, de fapt, rezuma fapte cuprinse
într-un dosar aflat deja la tribunal, deci lesne de consultat
pentru orice gazetar. Peste câteva zile m-a vizitat la redacţie, speriată peste poate, chiar ameninţată – spunea – cu
scoaterea din muncă pentru că textul apărut cuprindea două
sintagme, pe care eu, naivul, le-am considerat nevinovate.
Adică: 1) vorbindu-se despre „revoluţia din decembrie 89”,
a apărut în text o paranteză lămuritoare („aşa ne-am deprins a-i spune”) şi 2) vorbindu-se despre poliţia din Slobozia, care l-a scăpat pe făptaş printre degete, a apărut „din
păcate”. Atât. Acum, să vedem şi care este conţinutul scri-
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sorii pe care autoarea mi-a cerut s-o public ceea ce şi fac,
sublinierile aparţinându-mi: „În ziarul dvs. a fost publicat
articolul „Taxiul morţii condus de un alt Râmaru”, sub
semnătura mea (Elena Cherciu), deşi textul nu-mi aparţine.
Articolul scris de mine referitor la infracţiunile comise de
Pascu Nicolae, (sic) urma să apară, în serial, într-un alt ziar
şi are un text diferit de cel publicat. În textul apărut în ziarul „Săptămâna”, care reprezintă o compilaţie a originalului, se fac afirmaţii ce angajează politic autorul articolului
şi există expresii nejuridice. Dat fiind calitatea de magistrat
pe care o am şi obligaţia constituţională de a nu fi implicată
politic consider că mi-au fost lezate interesele personale.
Pentru aceste motive, vă solicit sistarea publicării articolului, prezentarea aşa-zisului manuscris care a stat la baza
articolului şi publicarea prezentului protest. În caz contrar,
voi acţiona conform legii”. Iată, am publicat protestul, dar
nu din spaimă pentru urmările eventualei sale nepublicări,
ci din grijă pentru soarta respectivei debutantei în presă.
Dacă a-ţi exprimat o opinie – pertinentă, continui să cred
– cu privire la evenimentele din decembrie este un act politic, parcă mai încep să pricep câte ceva. Ce s-ar fi întâmplat, de pildă, dacă, vreodată un magistrat ar îndrăzni să se
întrebe: cine-a tras în noi? Probabil că ar fi anchetat. Cât
priveşte poliţia, de un de era să ştiu eu, dacă nu din informaţiile conţinute în manuscrisul iniţial, că au ratat prinderea infractorului nereuşind să întrerupă astfel un şir de
crime şi de violuri? Oricum, serialul va continua să apară,
având însă cu totul altă sursă de informaţii şi, evident, alt
autor. „Aşa-zisul manuscris” (recunosc!) se află, însă, de
mult în posesia „victimei”.
Ce să fac în această situaţie? Să mă amuz sau să măntristez? Ne apropiem de adevăr, precum marxista negare
a negaţiei, dezminţirea dezminţirii? Când un magistrat
ajunge să se teamă de două vorbe şi nici alea fără acoperire
(dimpotrivă, aşa susţine), asta-i trist. Întâmplarea în sine –
banală. Dar morala, ţine de trecut sau de viitor?
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Îi batem pe maghiari când vrem
Cei care mă cunosc şi cei care (desigur, mai puţin) mă
citesc ştiu că nu sunt bântuit de nici un soi de excese naţionaliste. Dar de această dată m-am bucurat din tot sufletul. Mai ales când mi-am dat seama că pe maghiari îi batem
când vrem. La fotbal. În sală. Reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal au reuşit să învingă, în două meciuri consecutive, selecţionata ambasadei Ungariei.
Am asistat, împreună cu fotoreporterul Nicuşor Stan la
cea de-a doua partidă – revanşă – , în care, lipsită de câţiva
titulari – Mircea Sandu, Cassai, Pantea – echipa noastră a
reuşit să învingă, după prelungiri, cu 13-12. Animată de un
Gino Iorgulescu în mare vervă de şut, coordonată de un
Vasile Aelenei, cu o tehnică pe care mulţi divizionari A de
astăzi o pot invidia, şi beneficiind de serviciile unui Pârcălab care n-a impresionat atât prin viteză, cât prin intuiţia
deosebită a jocului, echipa noastră, în care au mai evoluat
Mircea Mihail, Mircea Rădulescu, Ionel Piscanu şi Dan Ionescu, a dovedit nu numai poftă de joc, dar şi o mare sete
de izbândă. Dacă vă spun că, după meci, în vestiarul formaţiei maghiare era jale, nu exagerez cu nimic. La noi, în
schimb, bucurie mare, haz – stârnit şi întreţinut de oamenii
de spirit care sunt Gino şi Ion Pârcălab. Am înţeles că asemenea meciuri se vor permanentiza, spre veselia spectatorilor ocazionali şi a gazetarilor, dornici să poată glumi pe
socoteala unor foşti monştri sacri şi pe a celor care, acum,
diriguiesc fotbalul nostru.
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Liviu iordache e un prost
Sunt obligat să aştern aceste rânduri – şi chiar cu titlul
de mai sus – atunci când citesc în săptămânalul „Cuvântul”
rândurile unui anume Liviu Iordache. Poate că nici nu e
numele lui adevărat, dar nu asta contează. Contează faptul
că, uitând de tot ce ar fi putut învăţa un gazetar începător,
îşi permite, în ignoranţa-i agresivă, să facă un lucru descalificant pentru orice pune chiar şi pentru prima dată mâna
pe condei: îi ironizează pe jucătorii de tenis kenyeni Weketa şi Polo, rebotezându-i „Vegeta şi Marco Polo”. Cu atât
mai puţin li se cuvenea acest tratament cu cât, să nu uităm,
aceştia sunt proaspeţii învingători ai tenismenilor români
în Cupa Davis. Etica profesională – minimă, desigur – nuţi permite să-i ridiculizezi pe învingători. Este de mirare
cum Radu G. Ţeposu şi Ioan Buduca, au acceptat tipărirea,
în gazeta lor, a unor asemenea degradante notaţii.
Şi mai face autoraşul Iordache ceva: vorbeşte despre
„ziarişti interesaţi în varii feluri”, despre „o ziaristă” (pe
care o dezbracă de ghilimele), fără să aştearnă pe răbdătoarea hârtie nici un nume, acuzând aşa, în dorul lelii, doar
de dragul de a-njura. Fac apel la cei aflaţi la cârma şi pe
corabia „Cuvântului”, sugerându-le să se debaraseze de un
astfel de articler. Nu de altceva, dar, după cum scrie, cred
că şi manuscrisul miroase a votcă.
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Druga, porcul şi dovealcul
Dezbinata noastră presă a trăit un moment de consens
taxând aşa cum se cuvenea bădărănia unui deputat de Braşov (Alin Drugă), care şi-a permis blamarea grosolană a
campioanei noastre Doina Melinte, după ce aceasta a reclamat furtul unei sume de dolari în plină cameră parlamentară. Cu voce tremurândă, de veşnic repetent,
neobişnuit să vorbească în public (deşi pentru asta primeşte
o roabă de bani), fostul gazetăraş de provincie, susţine, cu
obstinaţia celui cu idei puţine, dar fixe, că parlamentul ar
fi „ţinta unor atacuri murdare” în spatele cărora se află…
Petre Roman, ajutat de actualul ministru al tineretului şi
sportului. Pornind de la o pungăşie comisă în preajmă, respectivul ins construieşte, iată, scenarii politice! În loc să
intre în pământ de ruşine pentru insolenţa de care a dat dovadă, în loc să mulţumească cerului şi naivităţii alegătorilor
pentru a fi ajuns acolo unde nici nu s-ar fi putut visa, dacă
s-ar fi privit mai bine în oglindă şi s-ar fi ascultat cum şi
ce bălmăjeşte, nătărăul îşi varsă otrava micimii de spirit
jignind spre a-şi confirma nişte presupuneri idioate, lipsite
de probe, abuzând astfel de imunitatea parlamentară, de îngăduinţa auditorului. Individ complexat, înţelegând politica şi intrând în ea precum babele surde, tâmpe şi
sclerozate de pe margini de şanţ, învârtind argumentele mai
rău decât porcul dovleacul, numitul Drugă a reuşit să păteze fără speranţa de-a fi iertat vreodată nu atât numele său
(având semnificaţie doar la propriu), ci mai ales calitatea
de parlamentar. Sperăm ca destinatarul intervenţiei sale
stupide, preşedintele Camerei Deputaţilor, să-l cheme la
ordine pe Ipochimen. Din parte-mi, tot dispreţul!
dan mucenic
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P.S. Cuvântul tălâmbului de Drugă e şi împănat cu agramatisme, cu forţate ironii de prost gust, aşa încât orice pretinsă contribuţie a sa la bunul mers al sfatului ţării, cu
mintea lui de bibilică gângăvită, nu poate valora nici cât
eventuala rugină de pe cuiele pantofilor doamnei Doina.
Plenul parlamentului are în Drugă o gaură: creier vid şi caracter zero.
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Jocul de-a președinția
Acum, când parlamentarii au luat vacanță, candidații la
președinție apar la rampă, aflându-și timp spre a ne promite, propune și a se autoimpune. Jocul e de un comic pur,
(în aparenţă), mai ales în condiţiile în care partidele, convenţiile şi coaliţiile se fărâmiţează în ritm drăcesc.
Un comentator politic la modă a căutat răspuns la întrebarea de ce se divid partidele şi a pus totul pe seama bolilor
dintotdeauna ale politicianismului nostru – goana după ciolan şi aşezarea intereselor personale înaintea celor ale grupului pe care-l reprezintă fiecare. Explicaţia denotă
suficienţă în analiză, viaţa noastră politică de azi fiind în
ciuda asemănărilor exterioare cu aceea din perioada interbelică – şi nici acelea depline – infinit mai complicată mai
plină de neprevăzut (pentru cei mulţi) şi mai ştiinţific programată (pentru iniţiaţi). Respectivul poveştilor de scenarii
politice, scriind însă pentru cei care nu au deprinderea gândirii, fireşte că s-a rezumat la ceea ce era mai simplu de
priceput şi pentru el şi pentru lectorii care-i seamănă cu
totul).
Situaţia este, însă, alta – în egală măsură comică şi tragică. Este comică atunci când e privită prin prisma celor
care aspiră la preşedinţie doar cu gândul de-a conduce şi
de-a plăti ceva politic. Nume necunoscute, indivizi fără
personalitate se înghesuie la intrarea prin strunga acelora
care aspiră la voturi. Marionete bine dirijate, ei sunt puşi
să interpreteze partituri care-i transformă în veritabile caricaturi. În spatele lor, însă, se joacă tare. Desemnarea candidatului Convenţiei Democratice este cel mai edificator
exemplu.
Trădările se succed. Migratorul om politic Nicolae Cer-
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veni a revenit în prim plan tocmai în absenţa unor lideri
autentici. Emil Constantinescu – persoană altfel agreabilă
– este desemnat să-l învingă pe actualul preşedinte. Pe de
altă parte, însă Dinu Patriciu încearcă să se alinieze cu Virgil Măgureanu spre a evita candidatura lui Ion Iliescu.
F.S.N. se află în faţa opţiunii, având trei posibili candidaţi,
pe care „Europa” i-a găsit imediat evrei. Se zvoneşte că ar
mai intra în joc şi o faţă bisericească, vreo doi generali şi
un actual primar. Meciul se-ncinge.
E limpede pentru foarte mulţi că preşedintele de azi nu
mai e nici foarte iubit şi aproape deloc dorit. A greşit mult,
mai ales prin slăbiciune. Primul ministru evită cu eleganţă
mendrele politicii zilei, gândindu-se că peste patru ani va
fi suficient de tânăr şi avut pentru a se decide abia atunci.
Ex-premierul a hotărât să nu intre-n horă direct. Mircea
Druc şi Dumitru Mazilu au doze de credibilitate scăzute –
e drept din motive diferite. Partidul Tehnocrat şi-a desemnat şi el alesul de foarte puţini cunoscut. Un actual student
la Drept, în vârstă de 39 de ani, e decis să se aventureze şi
el pe aceeaşi cale. Se mai vorbeşte despre Palade şi Rugină.
Mulţimea numelor trebuie să bucure, nu să deruteze. E un
moment în care ies la rampă noi oameni politici, care pot
avea pe viitor, un cuvânt de spus. Chiar şi un ziarist, lucrător de partid cu stagii vechi şi serioase crede în steaua
sa.
Mobilurile candidaţilor şi ale celor care-i împing de la
spate sunt multe şi diferite. Câteva sunt menite să-i facă
pârtie actualului preşedinte, respingând, prin biografiile
candidaţilor, coşmarul din campania trecută al lui Ion
Iliescu – punctul 8 de la Timişoara. Aşa încât, atât Convenţia cât şi Viorel Sălăgean propun alegătorilor candidaţi
cu trecut comunist. Alţii încearcă doar marea cu sarea. Cert
este că, până, în prezent, candidaturile propuse sunt, prin
chiar numărul lor, inconsistente. Ciudat într-un moment cu
totul nefavorabil favoritul numărul 1 – preşedintele actual.
Divizarea partidelor – de la cel de guvernământ până la
mai nou apărutul P.A.C. – nu poate fi explicată doar prin
redeşteptarea moravurilor noastre politice, adormite în timpul dictaturii, ci mai curând printr-o nepricepere a liderilor
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politici de-a apărea altfel în faţa propriilor membri de partid şi a alegătorilor decât ca nişte conducători care se cer
ascultaţi orbeşte şi care pot lua decizii după bunul plac. O
astfel de poziţie , susţinută din umbră de cei care cunosc
mai bine ştiinţa conducerii, a dus la deteriorarea raporturilor dintre lideri şi partizani. Un voluntarism excesiv, născut
din boala puterii, dar şi din setea de-a se adăpa acolo unde
foarte puţini au făcut-o, au determinat erodarea imaginii
multor posibili candidaţi.
Drama de-aici porneşte – ce se va întâmpla totuşi, după
alegeri? Pentru ce va opta această naţiune? Care sunt alternativele cei stau în faţă? Cum vom ieşi din acest haos
politic, legat strâns de cel economic şi de degringolada morală în care ne zbatem? Nu atât pentru atât de invocata credibilitate externă e nevoie de luciditate şi stabilitate, cât
pentru intrarea ţării pe făgaşul ei normal, de ţară care să
producă şi să existe. Faptul că amintita stabilitate nu e dorinţă de niciunde, dar nici măcar de la noi, dinăuntru e semnul cel mai vizibil dar şi mai grav de criză. Joaca de-a
preşedinţia este oglinda sa fidelă.
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Cap. IV
Cuiul
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1.
Deschid, cu voia celor care conduc „Săptămâna”, seria
apariţiilor unei pagini de o natură ceva mai specială. Părăsit
de orgoliul construirii unei gazete în adevăratul şi obişnuitul înţeles al cuvântului, mă limitez la a o concentra într-o
singură foaie. Foaie de temperatură, de observaţie a realităţii sociale. Şi, în definitiv, trebuie să recunosc este. Ofer
cititorilor primele roade în speranţa că voi fi înţeles exact:
nu poţi dura nimic decât folosind materia primă a efemerului. O dată la şapte zile, un gazetar, care nu mai e foarte
tânăr, îşi face publice gândurile. Atât. Fără să aibă, neapărat, vreun cui împotriva cuiva. Ci încercând doar să-i jeneze (şi să-i facă să se jeneze) pe cei care se vor simţi atinşi
de împunsăturile sale.
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Cocteil molotov

Noi file din istoria P.C.R.

Nu m-am situat și nu mă voi situa printre cei care-i
acuză pe foștii membri de partid comunist (între care, chiar
din facultate, m-am numărat şi eu) de toate relele lumii.
Nu fac acest lucru nici când e vorba de activişti – mai mari
sau mai mici -, cunoscând, în timp, destule cazuri de oameni cu suflet, minte şi ştiinţă de carte. Însă, dacă n-am
dorit niciodată ca asemenea oameni să fie – cum s-a spus
şi s-a strigat – condamnaţi sau exterminaţi, pledând pentru
încadrarea lor în munci utile, pentru care aveau pregătirea
necesară, nici nu pot accepta modul în care au fost rezolvate dosarele unora dintre ei. Este vorba, spre a fi mai
exact, de încadrarea unor activişti ai răposatului C.C. ca
profesori de istorie. Este vorba, precizez, numai despre cei
care nu au studii în acest domeniu, nefiind absolvenţi ai
vreunei facultăţi de istorie.
Cred că – atât profesional, cât şi (mai ales) moral –
această soluţie este o eroare, pentru a nu-i spune de-a dreptul gafă. Oamenii de care vorbesc (şi pot oferi cazuri concrete, dar, pentru moment mă interesează numai chestiunea
de principiu) puteau fi aşezaţi, cu uşurinţă, pe alte posturi,
avându-se în vedere după caz, chiar şi cunoştinţele acumulate la celebra academie „Ştefan Gheorghiu”. Dar a-i
pune să-i înveţe pe copii istoria ţării poate să pară, din partea mai marilor învăţământului nostru, o probă de cinism.
Singur, nu pot fi excluşi, dintr-un foc, toţi impostorii de
pretutindeni. Dar a crea noi impostori nu e soluţia cea mai
potrivită, în special acum. Escroci dovediţi, bişniţari, hoţi,
traficanţi de influenţă şi chiar de copii mai cunoaştem pe
ici – pe acolo, prin Olympul democraţiei noastre originalo-
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firave. Vremea are să cearnă, iar grâul va fi despărţit de neghină. Nu e, însă, bine, nu e momentul, repet, să inventăm
această neghină. Iar cei care predau ceea ce-au învăţat –
noi file din istoria P.C.R. – ar face un gest de reală nobleţe
dacă ar înţelege că-şi pot câştiga şi cinstit pâinea fără a infesta nişte cunoştinţe şi a se declasa prin asta.
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Fotbal pe pâine

Fragil, debusolat, părăsit

Mulți dintre corespondenții rubricii pe care o susțin în
„Sportul românesc” – Cronica Cişmigiului – mi-au telefonat şi mi-au scris în legătură cu stupefianta demisie a lui
Mircea Rădulescu, auto-eliminat de la cârma echipei naţionale. E momentul să spun că nu m-am alăturat nici corului celor care l-au înjurat cu osârdie pe fostul selecţioner,
dar nici acelora care l-au ridicat în slăvi (mai puţin, ce-i
drept). Am căutat să-l cântăresc în mod obiectiv, ascultându-i opiniile, observându-l atent, cât mi-a stat în putinţă,
cântărindu-i vorbele şi faptele.
Portretul pe care i l-aş putea schiţa este cel al unui ins
în primul rând fragil. Poate că această fragilitate conţine şi
o doză bună de delicateţe, de tact, de izgonire conştientă a
exceselor. Tatonează mult şi asta nu-l plictiseşte. Ştie să
vadă şi-i place să descopere. Dacă mi-ar sta în putere, l-aş
folosi la felurite trialuri, ca observator. De fapt, în ultima
vreme, chiar asta a făcut la naţională: a adunat jucători, ia trimis în teren, iar el i-a privit, căutând să înţeleagă tot
ce poate fi înţeles de la fiecare.
Gestul demisiei îi aparţine lui Rădulescu cel debusolat,
antrenorului fără echipă, risipită-n patru zări. Obligat de
situaţia dată să alcătuiască mereu alte formaţii improvizate
şi presimţind că aşa ar trebui să continue încă mult timp, a
vrut să forţeze mâna celor care decid în federaţie şi, din
perspectiva investirii sale ca selecţioner unic, director tehnic al loturilor reprezentative, să-şi poată găsi de lucru cu
reprezentative pe care să le construiască şi să le verifice în
cunoştinţă de cauză.
Însingurat, lipsit de contactul direct şi permanent cu
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aceia cărora ar fi vrut să le ofere o partitură oarecare, Mircea Rădulescu este acum părăsit de cei mai mulţi dintre cei
care i-au fost aproape. Este, pentru moment, cel puţin, un
învins. Care nici nu prea înţelege exact cum de-a ajuns în
această ipostază fără să fi fost somat sau obligat de cineva.
Personaj cu o psihologie ciudată, complicată şi contorsionată, un soi de Mîşkin altoit cu Oblomov – Rădulescu, altfel un om cu reacţii studiate, elaborat şi aproape deloc
spontan, a mizat pe efectul de uluire pe care gestul său ar
fi trebuit să provoace. N-a fost aşa. Astfel încât, jucând
pentru prima oară la cacialma, după ce, până acum, nu mizase decât pe carte încheiată, Mircea Rădulescu a ajuns să
monologheze hamletian prin camerele federaţiei, invocând
momente de rătăcire şi manevre de culise. Acum, când cei
mai mulţi îi întorc spatele, ţin să-l asigur că, între antrenorii
naţionalei – duri, orgolioşi, plini de idei, obsedaţi de formule de joc, causeuri sau histrioni – el rămâne o figură
aparte, aducând o undă de tragic. Din familia sinucigaşilor
fără mobil precis, el priveşte acum totul ca pe un joc derizoriu al unui destin care pare a-i favoriza fie pe cei tari, fie
pe cei foarte cuminţi. Ieşirea din contingent, mai ales când
e gratuită, costă.
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Rîsu’ - plânsu’

Aportul de haos

Concurând ca polarizare a interesului cu desemnarea
antrenorului echipei naţionale de fotbal (pentru care unele
voci au solicitat chiar un referendum, că tot e ieftin şi iese
cum vrem noi), alegerea dregătorilor din localităţile unde
a fost nevoie de al doilea tur de scrutin a adunat patimi,
vorbe grele şi promisiuni greu de onorat vreodată. Totul pe
fondul unei bulibășeli generale, al unei zvonistici bine dirijate, astfel încât buimacii alegători să nu mai înţeleagă
chiar nimic din acest joc gratuit, dar cu miză mare. Rândurile mele au să apară după ce respectivii alegători îşi vor
fi exercitat — cu sau fără zel — unul din puţinele drepturi
constituţionale care le sunt garantate, dar şi respectate. Nam cum să ştiu, deci, dacă vom fi martorii unui absenteism
de masă ori vom înregistra un aflux de voturi. Indiferent
de situaţie, ne vom cunoaşte foarte curând — după nume
— primarii. Cursa va continua, apoi, cu desemnarea parlamentarilor şi, în fine, a preşedintelui. După care vom afla
şi lista guvernului. Multe nume de ţinut minte, e drept. Nu
ştiu şi cât e de utilă această aglomerare a memoriei. Pentru
că, oricum, după semnele primite nu de mult din partea
F.M.I., credibilitatea diriguitorilor economiei noastre - care
ne împuiaseră capul cu cifre şi procente - scade mai vertiginos decât aceea a politicienilor. Donaţiile pregătite pentru
întreprinderile falimentare au părut în ochii celor ce au dea face de multişor cu economia de piaţă, o gafă. Aşadar,
dinspre partea Apusului, puţine speranţe. Dinspre Răsărit,
să nu mai vorbim... „Prin noi” s-a cam tocit din motivul
simplu al lipsei de resurse. Altfel spus, perspectivele sunt
singurele care lipsesc din acest tablou complex, dar tare
cenuşiu. Cu prezentul ne confruntăm după cum ştim cu
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toţii. Trecutul este, la rându-i, tot mai felurit interpretat.
Despre viitor, însă, nimeni nu prea crâcneşte. Că nu există
elemente sigure pentru a fi introduse în ecuaţie, că nu
avem suficientă viziune, că suntem din cale afară de modeşti sau de secretoşi, oricum am lua-o, tot acolo ajungem:
ce facem, ce dregem, cu prafu’ne-alegem !
Gluma-i glumă, dar o problemă trebuie adusă în discuţie
cu toată seriozitatea: chiar putem lăsa destinele ţării în
mâna unor oameni precum cei care, în ultima vreme, au
călcat din gafă-n gafă ? Putem rămâne indiferenţi la lipsa
de interes şi de pricepere pentru viitorul ţării a acestor
proaspeţi posesori de vile ex-comuniste ? Dacă nu, amintiţi-vă cu toţii ce-aţi votat în urmă cu doi ani şi în trecuta
(de ieri) duminică. Şi meditaţi la contribuţia adusă de voi
haosului general.
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Sărăcie la pătrat
Întors de curând din Italia, un prieten îmi povestea despre modul în care televiziunea din peninsulă (sau numai o
anumită parte a acestei televiziuni, n-am intrat, în amănunte) a reflectat alegerile locale de pe 9 februarie: filmând
Gara de Nord murdară, cu copii amărâţi, desculţi şi jegoşi,
o bătrână cu o boccea în spinare, derutată şi speriată, în
mijlocul drumului, printre maşini claxonând şi alte câteva
imagini subliniind până la grotesc starea cumplită a unei
ţări care n-a arătat niciodată, în istoria ei, atât de jalnic.
Erau imagini reale; nici vorba de trucaje sau de căutarea
cu tot dinadinsul a derizoriului. Era, de fapt, ceea ce noi
înşine ne-am obişnuit (nepermis de repede, continui să
cred) să vedem zilnic, în jurul nostru pretutindeni. Întrebarea care trebuie pusă, aceasta ar fi: cât şi până unde vom
aluneca pe toboganul civilizaţiei? Ce putem face pentru a
opri căderea? Ce ţine de noi în această privinţă?
Sărăcia a devenit la noi mai mult decât o realitate: o psihoză. Omul obişnuit al unui târguşor de provincie, botezat
cu megalomanie „municipiu”, nu poate pricepe cum de i
se cer lui, la urcarea într-un autobuz care-l duce doi-trei kilometrii, de la periferie până-n centru, 15 lei? Pentru un
drum făcu pe jos într-o jumătate de ceas?! Dar grăbit fiind
îi dă. Apoi regretă. Şi, dincolo de asta, nu înţelege. Joaca
smintită de-a preţurile – pornită de la sloganul fără acoperire al cererii şi ofertei – se îndreaptă spre paroxism. Nu
mai trăim nici în socialismul care nu te lăsa să trăieşti după
voia inimii, dar nici să mori, nu trăim nici în capitalismul
cu legi economice dure, dar clare, în care cei talentaţi şi
harnici nu au grija zilei de mâine, iar cei lipsiţi de har şi
leneşi se roagă cerului pentru o fărâmă de şansă.

89
Sărăcia noastră reală se suprapune – un soi de sărăcie
la pătrat – şi peste sărăcia de duh a economiştilor şi oamenilor noştri politici, incapabili să afle soluţii, să contureze
o strategie. Suntem, pe mai departe – buni şi răi, deştepţi
şi proşti – tot o apă şi-un pământ, dar infinit mai speriaţi
de viitor, mai neîncrezători în el decât acum doi ani.
Simt nevoia unor minţi treze, a unor inteligenţe active
şi a unor mâini puternice, în stare să ţină bine frâiele unei
ţări care o ia la vale. Nefericirea este că ele nu se întrevăd.
Pesimismul tinde să devină o a doua natură a noastră. Şi
nu odihna este leacul în stare să ne vindece.
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Organizăm zilnic, pentru conducerea R.A.T.B., excursii
cu tramvaiul 40 sau cu troleibuzele 70 şi 92 pe traseele
ştiute ale acestor căutate şi rare mijloace de transport. Doritorii se pot urca, din oră-n oră, la oricare din staţiile cunoscute. Plata se va face din banii reţinuţi pentru întârziere
la serviciu. Celor care doresc în plus, pentru mai grabnică
pensionare, şi un certificat de invaliditate gradul I, le oferim sugestia să coboare din tramvaiul 40 la intersecţia Căii
Călăraşilor cu strada Sf. Vineri, acolo unde nu există nici
trotuar, nici refugiu şi unde tramvaiul o ia la dreapta. Şansele de a rata o accidentare serioasă sunt, vă asigurăm, minime.
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2.
Acest număr al Cuiului stă sub semnul derizoriului. Nu
a fost în intenţia autorului stabilirea acestei teme. Ea s-a
ivit independent de voinţa, dar mai ales de dorinţa lui.
Tonul nu este, însă, pesimist. După atâtea încordări de tot
genul, după fărâmiţarea omogenităţii noastre de neam, firesc mi se pare să începem căuatarea rădăcinii stărilor de
fapt, interpretarea gesturilor şi punerea lor în discuţie.
Repet, fără a avea, prin asta un cui împotriva cuiva. Nici
măcar împotriva vreunei idei; ideea fiind fiinţa de spirit
care se nutreşte numai cu libertate şi moare atunci când
respiră recluziune.
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Turnul Babel

Voluptăţi politice

Guvernarea este – o recunosc sau nu cei instalaţi la putere de multă vreme ori mai de curând – o voluptate, pe
care şi numai ideea de a fi primul om al unei cetăţi o insinuează în sufletul şi mintea celui ales ori desemnat lider.
Ea, voluptatea aceasta, ne erodează, se estompează cu încetul, dar nu devine povară decât atunci când guvernantul
simte o adevărată răspundere faţă de cei din jur, ceea ce
este un caz de conştiinţă fără prea mare sau directă legătură
cu situaţia de la noi.
Şi opoziţia este, la rândul ei o voluptate: a umilinţei aparente, a contazicerii în termeni neţi, a găsirii de argumente
temeinice, legate în subtile demonstraţii, cel mai adesea
sofistice. Acest al doiloea tip de voluptate se nutreşte din
speranţa revenirii la putere, a plătirii cât mai urgente de poliţe însemnate şi, evident, a reluării ciclului; dar, pentru cei
care trăiesc spre a gândi, a emite supoziţii, a contura variante şi strategii sau a visa dezinteresat la binele aproapelui, opoziţia este continuă şi vitală, ceea ce, iarăşi, nu se
potriveşte cam deloc cu profilul jocului politic românesc.
Turnul Babel se vrea încercarea de-a descifra în undele
prea tulburi ale polemicilor născute între dregătorii noştri
de frunte fărâma de adevăr şi de dreptate. Acum, când alegerile locale au pus pe unii reprezentanţi ai opoziţiei în situaţia de-a guverna la nivel local – după ce au teoretizat
frumos şi s-au oferit să treacă la cârmă, promiţând o alternativă viabilă şi soluţii de ieşire din criză (chiar şi numai
la nivelul unor aşezări, mai mari sau mai mici) – şi i-au trecut pe foştii administratori în opoziţie – lăsându-le răgaz
de meditaţie asupra erorilor în urma cărora au fost înde-
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părtaţi şi potolindu-le, măcar pentru un timp pornirile de
mici dictatori, – acum, aşadar, când, pe ici - pe colo, dar
şi-n Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Arad sau Timişoara, rolurile s-au inversat, am convingerea că, exteriorizate, voluptăţile politice pot oferi un spectacol cel puţin
interesant. Îl vom urmări.
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Râsu’-plânsu’

Campioni mondiali la dres busuiocul
Vrem sau nu să recunoaştem, în ultima vreme suntem
un neam pus pe şotii (nu doar pe SOTI). Facem ceea ce
alţii nici cu gândul n-ar gândi, apoi încercăm, fiecare după
minte şi puteri, să dregem busuiocul, chit că asta sporeşte
amuzamentul celor care ne observă, dar şi stânjeneala
noastră, a celor care privim totul de dinăuntru.
Cred că numai la noi s-ar fi putut ivi situaţia ca fostul
premier să propună liderului minerilor funcţia de adjunct
al său pe linie de partid. Nu interesează foarte tare când a
fost făcută această propunere, ea tot ciudată şi hazoasă rămâne. De ce? Dacă propunerea ar fi venit înainte de ultima
mineriadă, e greu de înţeles cum acela în care a fost investită atâta încredere să vină şi să-l debarce pe acela care a
avut atâta încredere în el. Dacă propunerea a venit după
mineriadă, e iarăşi greu de priceput cum cel dat jos de la
putere de celălalt, îi propune acestuia o înaltă funcţie. Acest
joc de generozităţi, renunţări şi gratuităţi ar face deliciul
oricărui comentator de politică românească din afara hotarelor. Pe noi, însă, nu face altceva decât să ne deruteze.
Iar deruta este, cel mai adesea, întristătoare. Pentru că, oricum ai pune problema, unul dintre cei doi a trădat. Iar acela
– ne place sau nu – n-a fost ex-premierul, indiferent câte
altele i s-ar putea pune în cârcă.
Cred, la fel, că numai noi am fi putut fi în stare – şi chiar
am fost – să deplasăm o echipă de fotbal (şi nu una oarecare, ci echipa cea mai reprezentativă a momentului) şi so punem să joace într-un teritoriu nerecunoscut şi pedepsit
ca atare atât de O.N.U. cât şi de U.E.F.A. şi F.I.F.A.! Asta,
mai ales, în condiţiile în care – se spune – echipa respectivă
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(Dinamo Bucureşti) ar mai fi efectuat un asemenea turneu
şi în octombrie anul trecut, primind în urma lui un avertisment; recidivând, aşadar, în cunoştinţă de cauză. Cum deam făcut noi ceea ce alţii nu s-au gândit şi n-au îndrăznit
să facă? Se poate ca la mijloc să fie vorba de foarte mulţi
bani (mult mai mulţi decât posibila amendă pe care ar
putea-o primi clubul pentru îndărătnicia sa), e posibil să
fie vorba numai de o simplă perseverare în greşeală. Dar,
indiferent de orice explicaţii, cazul acesta unic în lume se
cuvine a ne pune pe gânduri. Chiar să fi devenit campioni
mondiali în materie de originalitate?
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Fotbal pe pâine

Dinu - oul lui columb

Se pare că atunci când a fost inventat fotbalul, Cel de
Sus, prins cu altele mai importante, a avut un moment de
absenţă. Numai aşa se poate explica de ce în interiorul
acestui teritoriu regesc al sportului totul e făr’de Dumnezeu. Iar în grădina noastră săracă, unde sunt importaţi albanezi aproape de vârsta pensiei şi ghanezi tânjind după
arşiţă, dar exportatoare de tinereţe şi har (date pe mai
nimic), e încă şi mai şi. Greu să-nţelegi, să-ţi poţi explica
faptele, vorbele. Acuzele de hoţie – şi acolo, şi acolo – se
înmulţesc mai arbitrar ca iepurii, toţi se bănuiesc unii pe
alţii de necinste, iar bănuiala se-ntinde ca tusea măgărească
într-o grădiniţă fără soră medicală. Ce să mai pricepi? Preşedintele federaţiei şi trezorierul îşi fac reproşuri reciproce
pentru a nu fi apărat cum se cuvine interesele băneşti ale
soccerului în fruntea căruia se află ambii. Dinamo trece
printr-o fază de generozitate oarecum suspectă, cedând cu
aparent inexplicabilă uşurinţă jucători pe care se zice că ar
fi plătit bine şi de care n-ar fi intenţionat să se despartă prea
repede. Circulă, în altă ordine de idei, versiuni cabalistice,
legând poveşti de prin Peloponez de o mafie a traficanţilor
de droguri. Dar acum, de când cu împuşcăturile din plin
centru, nu mă mai miră aproape nimic. Nu m-a mirat, căutând să-i înţeleg şi gesturile cele mai bizare, nici demisia
lui Mircea Rădulescu. Aşa cum nu m-a mirat nici desemnarea lui Cornel Dinu pe banca tehnică rămasă vacantă.
Variantele cele mai plauzibile – Jenei şi Lucescu – au căzut
de la sine, ei fiind arvuniţi de alţii. Căutarea Americii necesită găsirea unui Columb. Iar Dinu era chiar oul lui Columb. S-a mizat, firesc, pe inteligenţa lui, pe accentuata-i
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personalitate (care nu pe puţini a deranjat şi, poate, va mai
deranja), pe priceperea sa într-ale fotbalului şi, nu în ultimul rând, pe disciplina de profesionişti a stranierilor, care
au învăţat ce înseamnă, acolo unde sunt, o convocare la naţională, indiferent sub a cui baghetă. În fine, un argument
care a cântărit în balanţa judecăţii Biroului federal a fost
şi îmblânzirea temperamentalului Dinu, ca efect prim al
accesului la pluşul ministerial (întâi ca şef de departament,
apoi fără să apuce să-şi intre în atribuţii, în calitate de consilier; apropo, sunt curios cine – dacă va mai fi cineva – îi
va succede la M.T.S.?). Aşadar, s-a scontat pe un Dinu cuminţit, ceea ce s-a confirmat mai repede decât ar fi sperat
cei mai optimişti, primele declaraţii ale noului selecţioner
excelând prin ponderaţie şi dorinţă de statu-quo, ceea ce
sugerează fie un optimist teribil de robust, fie o atitudine
diplomatică, fie chiar credinţa că, cel puţin la nivelul loturilor reprezentative, totul merge bine. Repet, alegerea nu e
doar bună, dar era – şi acesta este un respectabil semn de
logică din partea celor care au decis – şi singura variantă
şi de moment, dar şi comodă. Renunţând la nesfârșite tatonări care ar fi născut controverse, ignorând dubitativul
de dragul terenului ferm şi la-ndemână, Federaţia sugerează că abandonează cu bună ştiinţă experimentele, chiar
dacă, unele ar fi putut fi profitabile, jucând pe cartea pragmatismului. Fie ca ea să se dovedească şi câştigătoare. Pentru că, după încercările prin ca am tot trecut până acum,
numai ideea de consens nu mai încântă pe prea mulţi.
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Cocteil molotov

Cine mai refuză eticheta de criminal?
Am înţeles până la urmă: criminalul a fost Nicu Ceauşescu! El a stabilit traseele strategiei noastre de involuţie
economică, el a închis graniţele, el ne-a ţinut în frig şi întuneric, el a anchetat cazurile aparte din judeţe, el a făcut
colectivizarea, el a făcut industrializarea forţată, el a decis
trimiterea intelectualilor la Canal, el şi-a scos adversarii
din scenă direct în moarte, el a cenzurat cultura şi, mai ales,
el a făcut genocidul. Condamnat – bolnav fiind – la 16 ani
închisoare, Nicu Ceauşescu rămâne stafia unui comunism
de operetă. Rezultă, din anii de temniţă primiţi, că el este
cel care a făcut mai mult rău culturii decât Aneta Spornic,
Suzana Gâdea şi Dulea la un loc, cel care a comis mai
multe crime decât paşnicii pensionari Nicolski şi Drăghici,
cel care a fost mai rău ministru al tineretului decât Ştefănescu, Găvănescu şi Toma şi a fost mai vinovat pentru victimele revoluţiei decât Stănculescu, Chiţac, Topliceanu sau
Dragomir. El a condus minerii spre sediul Parlamentului,
el a înmormântat siderurgia şi transporturile.
Justiţia noastră şi-a mai administrat o palmă istorică.
Acest om încă tânăr, părăsit de sănătate şi teribil de trist,
înjunghiat sub chiar ochii celor din jur, cel acuzat, după o
poezie papagalistică de un solodat fără scrupule (care a
făcut praf, cu armament greu, tot ce-a întâlnit în cale) este
condamnat până la apropiata moarte. A iubit femei şi le-a
avut (chiar prin sferele de sus, pe unde numai fiii de ilegalişti ajungeau), a băut şi-a petrecut (cât, la vremea lui, un
ministru obişnuit ce se afla).
Dar tot nu înţeleg: de ce un fost prim-secretar de U.T.C.
şi fost prim-secretar de judeţeană de partid să stea la puş-
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cărie, iar alţii, cu aceleaşi sarcini politice, cu aceleaşi îndatoriri şi cu aceleaşi „izbânzi” să privească spectacolul
din fotoliul de orchestră al zilei? Care să fie deosebirea dintre el şi ei? De ştiut carte, ştiu cu toţii; din părinţi ilegalişti
se trăgeau; disidenţi, cât se putea, au fost, la momentul
acela sau acum, cu toţii socotiţi. Şi-atunci? Judecata
aceasta, părtinitoare şi înjositoare pentru puterea de înţelegere a naţiei noastre, asigură tuturor românilor statutul
de ucigaşi. Scriu rândurile de faţă pentru că refuz această
etichetă. Dar şi poate pentru că – acum trei ani – mulţi dintre bucureştenii care astăzi tac şi dorm (ca şi-n decembrie
’89) şi-ar fi dorit buletin de Sibiu. Dacă mai avem ceva
sfânt în afară de foamea din stomac şi cuţitele din buzunar,
ar trebui să ne-ngrozim la gândul că încă o injustiţie ni se
pune, implicit, în cârcă. Altfel, unde-am înghiţit atâtea, nar mai conta una în plus. Eu, unul, însă, nu vreau să fiu
considerat, încă o dată, criminal. Mi-ajunge un Crăciun cu
sufletul în ghips.
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Anunţăm pe această cale toate admiratoarele misoginului scriitor şi redactor şef al cotidianului „Sportul românesc” – OVIDIU IOANIŢOAIA – că ziua sa de naştere,
despre care s-a scris în presă, inclusiv cea literară, că ar fi
1martie este, în realitate, 26 februarie. Facem necesara îndreptare atât pentru istoric, cât şi pentru a-i anunţa pe cei
(cele) care ar dori să-l felicite sau să-i ofere daruri că perioada de primire a acestora se prelungeşte, în mod excepţional, până la 26 februarie 1993.
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3.
„Cuiul” îşi îndreaptă acum atenţia către handicapaţi.
Fără a fi consemnaţi astfel prin fişierele spitalelor, respectivii au avut neşansa – unii congenital, alţii pe parcursul
existenţei – să fie părăsiţi de-o sumedenie de atribute ale
normalităţii. Fie că e vorba de logică, de bun simţ sau de
modestie, domnii cu pricina au nevoie de înţelegere din
partea celor care le sunt prin preajmă. Dacă-i întâlniţi, ajutaţi-i să treacă strada, să-şi ducă la bun sfârşit necesităţile
şi, mai ales, nu-i certaţi. Atunci devin periculoşi, muşcă –
de unde te aştepţi mai puţin – şi zbiară. Altfel, băieţi buni,
de poţi crede, zărindu-i pe trotuare, că n-ar adăposti vreo
boală în creier. Adevărul e, din păcate, exact la polul opus.
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Turnul Babel

Securişti, beţivi, mardeiaşi

Apele tulburi ale politicii de azi au născut şi un soi de
mătasea broaştei. La început cu timiditate, apoi - încurajată
de lipsa de ripostă a altora, dar şi de blândeţea excesivă ori
de bizarele decizii ale căror puşi să împartă dreptatea
(parcă mai timoraţi ca oricând) - tot mai zeloasă, mai inventivă, mai plastică şi mai porcoasă, o liotă de condeieri
s-a pornit să adune în insectarele publicaţiilor, pe care le
conduce sau de unde îşi agoniseşte pâinea zilnică, figuri
de politicieni, scriitori, ziarişti, savanţi. Ce-a ieşit din asta
e uşor de văzut şi de citit în paginile (prea) multor publicaţii. Degenerând pamfletul în ocară şi atacul gazetăresc
în bălăcăreală, respectivii dau sentimentul unui joc de copii
(cam retardaţi, ce-i drept) din care biruitor iese acela care
pune cele mai urâte şi mai pornografice porecle. A face pe
cineva albie de porci este, astăzi, un titlu de glorie pentru
autorii de texte imunde. A fi înjurat cu grosolănie este semn
de valoare. Doar cei nebăgaţi în seamă par debusolaţi, simţindu-se daţi la o parte de la masa oamenilor zilei. Şiatunci, pentru a intra în cărţi, înjură şi ei, la nimereală, ba
pe Cristoiu, ba pe Păunescu, ba pe Barbu, ba pe Băcanu,
ba pe Nistorescu, ba pe Gugui, ba pe Iliescu, ba pe Stolojan, ba pe Petre Roman, doar-doar o sări careva să-i înjure
şi pe ei pentru a se simţi băgaţi în seamă, dacă nu chiar
compătimiţi şi apăraţi de cealaltă parte a presei. Aşa se
ajunge ca omul de rând – asta neînsemnând neinstruit, ci
doar departe de jocurile care se fac şi se desfac prin pagini
de ziare şi reviste – să-i numească pe mai toţi oamenii publici nu după cum îi cheamă, ci după poreclele cu care sunt
stigmatizaţi. Lui Răzvan Teodorescu până şi copiii de grădiniţă îi spun Fantomas ori Cap de cauciuc, I.V. Săndulescu
e Quasimodo, Cornel Nistorescu e oligofren, Cristoiu e
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Ardei Umplut, Daniel Tomescu e Poponeaţă, ţigani sunt
Pleşu, Halaicu şi Cazimir Ionescu, jidovi – Voican Voiculescu, Roman şi-ncă alţii, femeile sunt, în majoritatea lor,
profesioniste într-ale amorului liber, bărbaţii sunt exhibiţionişti, hoţi, turnători, securişti, beţivi, mardeiaşi, analfabeţi, cu trecuturi care de care mai încărcate, lingăi, falşi
disidenţi, vânduţi unora sau altora, poltroni, arivişti poeţi
de curte, patriotarzi, mincinoşi, nomenclaturişti, cu duble
sau triple identităţi, cu averi obţinute prin fraudă ş.a.m.d.
N-am spus toate aceste lucruri nici pentru că n-aş fi fost
băgat în seamă până acum slavă Domnului, am fost făcut
ofiţer de dezinformare, beţiv, hoţ, nomenclaturist şi lingău,
spre marea-mi mândrie şi de-o parte şi de cealaltă a presei
noastre multicolore. Două lucruri nu mi se par a fi în ordine. Unu: că, în afara acestor puştisme – cu care unii se
mândresc mai abitir decât cu operele (multe-puţine) pe care
le-au produs până acum – nimeni nu pune nici problema
adevărului, dar nici pe cea a talentului, aşezând mai presus
de orice găselniţe gen Tatulici / Mamulici, Buia / Muia,
Halaicu / Mahalaicu sau Zdraulea / Hidraulea, la mintea
oricărui preşcolar tarat şi care strigă Doru bucătaru’ /
Porcu’ şi măgaru’ sau Genu nebunu’ / Trage cu tunu’ / Şi
împuşcă raţele / Şi mănâncă maţele. Doi: chiar acesta să
fie nivelul real de gândire al intelectualităţii care scrie presa
românească?
În rest - An, tan, tichitan / Muţunache căpitan / Andalache, Bombardache / Glonţ.
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Râsu’-plânsu’

Tâmpitul român

Spun sincer şi cu umilinţă: eu sunt tâmpitul român!
Acest cumplit defect – convertibil, uneori, în superbă calitate (ceea ce nu este cazul la mine) – provine din excesul
de credulitate, căruia prea des i-am fost victimă. Ce mi-am
zis eu, tâmpitul? Mi-am zis întâi de toate, că omul (omul
obişnuit, omul-om, chiar dacă e în acelaşi timp şi om scriitor, şi om-gazetar, şi om-om politic etc.) îşi numără, pe
abacul personalităţii sale, câteva obligatorii caracteristici.
Nu sunt chiar atât de naiv (era să zic tâmpit) încât să prenumăr printre ele cinstea, simţul onoarei şi altele de acest
fel. Nici la memorie fidelă nu mă gândesc. Cu atât mai
puţin la recunoştinţă. Ceea ce aş îndrăzni să pretind este
minima civilitate. Acea relaţie interumană care nu are în
ea nimic pătimaş, ci este doar un exerciţiu de bună cuviinţă. Sunt din cale-afară de pretenţios? Aş adresa această
întrebare câtorva dintre oamenii cu oarecare pondere în istoria clipei de faţă. De pildă lui Cornel Nistorescu, cel căruia i-am fost alături de la numărul 2 al „Expresului”,
făcând echipă de conducere întâi cu Ion Cristoiu, apoi cu
Nicolae Cristache şi aducând respectiva publicaţie la un
tiraj de câteva sute de mii de exemplare, în pofida prudenţei – de atunci – a directorului Cornel Nistorescu, acela
care nu agrea prea tare Piaţa Universităţii, pentru a deveni,
ulterior, un partizan înfocat şi televizat al ei. Ei bine, pe
toate drumurile, fostul coleg de „Scânteia tineretului” şi
„Flacăra” mă înjură, cu mai mult sau mai puţin umor. De
ce? Pentru banii pe care i i-am băgat în buzunar? Pentru
truda investită în publicaţia sa? Întrebări de tâmpit, recunoaşteţi! Cert e că, (şi) din asta, el s-a ales cu mălaiu’, iar

eu cu... gloria (eventual antumă).
Despre Octavian Mitu ce să mai spun? Junele politehnist a strâns multe sacoşe de bani de pe urma tirajului fantastic pe care l-a avut, la un moment dat săptămânalul „Zig
Zag”, săptămânal pe care – alături de acelaşi Ion Cristoiu
(deloc încântat la auzul numelui meu, numai el ştie de ce
şi, de fapt, e treaba lui) – l-am dus în spate în perioada sa
cea mai profitabilă (pentru patronul Mitu, desigur). Ei bine,
vine un tânăr din trustul lui, redactor şef la „Fraierul
român”, pe numele său adevărat Alec Macri, şi propune
ziarului „Sportul românesc” o colaborare săptămânală.
Respect contractul şi ofer spre publicare un text. Text pe
care cred că respectivul patron n-ar fi fost în stare să-l aştearnă nici după un deceniu de cazne. Am crezut că profesionismul e monedă forte. M-am înşelat. Ziarul respectiv
a apărut fără textul meu. Ce să mai spun? Titlul acestui text
e edificator.
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Fotbal pe pâine

Despre handicapat, numai de bine

Nu sunt rapidist, dar îl iubesc pe Toader. Îl iubesc pentru
că ia plasă adesea şi nu ia exact atunci când trebuie să nu
ia. La meciul cu Progresul a plonjat mereu în direcţia opusă
aceleia în care a fost expediat balonul, dar a apărut un penalti chiar când a fost nevoie ca Rapidul să intre în optimi.
A căzut în genunchi, a şi lăcrimat puţin, a fost îmbrăţişat
şi totul s-a terminat ca într-o melodramă americană şi lacrimogenă, al cărei erou principal a fost acest Toader, mai
copil – ca suflet – decât copiii care i-au sărit în braţe la
sfârşitul meciului. Mi s-a părut, atunci, că aceasta este faţa
adevărată a fotbalului şi, scuzaţi-mi emoţia, am pus şi eu
câteva lacrimi la temelia izbânzii elevilor lui Constantin.
Asta în vreme ce simpatizam făţiş cu Progresul, din pricina
acelui om superb care e Simionaş, ins mai deştept şi mai
inimos decât ştiu că sunt, în genere, fotbaliştii, dar şi din
cauza altora – adică a lui Dumitru Ştefan, suflet mare, şi a
doctorului Pompiliu Popescu, de a cărui aleasă simţire se
anină şi o parte din frumoasele mele amintiri legate de fotbal. N-a fost să fie pentru bancari, dar ei au arătat că au figură de elită şi merită să fie acolo, sus, unde Dumnezeu îi
iubeşte pe cei care ştiu că banii n-aduc fericirea, dar consfinţesc bunăstarea.
La polul opus acestor consideraţii sunt silit a-l situa pe
un harnic – poate prea harnic – condeier, care, de dragul
creării valorilor, emite tot soiul de voalate îndoieli cu privire la numirea (sau alegerea, cum vreţi să-i spuneţi) lui
Cornel Dinu în fruntea loturilor reprezentative de fotbal.
Respectivului nu-i plac nici Mircea Angelescu, nici Mircea
Sandu, se crede omniscient şi omnipotent în materie de fot-

107
bal românesc, fiind purtător de vorbă al unui club cu epoleţi. De când se consideră şef al cailor din România, omul
cu pricina crede că, punând în gura mai marilor din clubul
său tot soiul de elucubraţii, poate să intre şi prin poarta de
din dos a fotbalului, săpând, prin reviste, prestigiul unor
oameni care chiar se ocupă de fotbal şi nu de sucuri şi
chiolhanuri precum el. Sigur, Dinu poate fi privit cu circumspecţie – eu însumi am făcut-o, dacă asta poate constitui unui argument –, dar atunci când unul, care se pricepe
la de toate, de la baschet la televiziune, poate emite asemenea verdicte, nu e de mirare că şi un demn reprezentant
al presei de opoziţie – Nistorescu – ştie şi tenis, şi fotbal şi
arşice şi încă altele, bătând meridianele şi paralelele globului cu o osârdie demnă de banii pe care i-a pus la chimir
fără să facă altceva decât să scrie scrisori celor de sus, fără
gândul de-a primi răspuns.
Fotbalul ăsta e o afacere cel puţin ciudată. După ce
„Gazeta sporturilor” a hotărât că nu-i mare lucru ca Dinamo să se odihnească puţin prin partea turcă a Ciprului,
F.R.F. a amendat respectiva echipă (clubul, mai exact spus)
cu (doar), un milion de lei; domnul Ianul, care spunea, la
început, că e dispus să plătească totul de unul singur, se
abţine acum de la plată, găsindu-l vinovat pe Paul Moga
pe care-l şi destituie dintr-o funcţie pe care n-a deţinut-o
niciodată! Zvonerul (aceeaşi persoană cu răspândacul) oficial al clubului din Ştefan cel Mare va susţine, probabil, că
suma respectivă a fost donată pentru un cămin de handicapaţi. Credem că ar fi fost aşa, numai dacă suma ar fi
rămas la el acasă.
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Cocteil molotov

Vata noastră unde e?

În seara revoluționară de 21 decembrie 1989, câteva
frumoase şi exersate liceene strigau, în faţa Teatrului Naţional din Bucureşti : „Ceauşescu, vrei nepoţi? / Dă-ne vată
şi chiloţi!”. Problema chiloţilor este - astăzi – infinit mai
nuanţată şi, de aceea, mult mai greu de abordat. Rămâne
vata. Femeile încă neatinse de menopauză strigă după ea.
Şi nu numai ele. Pentru tinerele noastre cu bani, cotizând
la Inter şi ironizând leul, cumpărarea unui pachet de vată
importat din Egipt, la vreo zece poli, nu reprezintă o problemă. Numărul acesta mic reprezintă, pentru ele, doar o
parte dintr-un număr. Dar ce facem atunci când e vorba de
celelalte, de neveste sau de muierile care măcar mimează
cinstea? Pachetul de vată devine un cadou. Dacă pentru
profesionistele de fiecare zi, preţul acestui tampon este derizoriu, pentru soţiile noastre (tot) de fiecare zi, acelaşi preţ
tulbură liniştea familială. Vând vată ţiganii. Dacă nu ne puteam încrede în băuturile lor, care ne pot orbi, cum să credem în stăvilarele albe, ce-ar putea conduce, pe bani
româneşti, spre boli occidentale?
Nu este uşor, desigur, să minţi pe micul ecran. Apare
doamna directoare de la fabrica de profil din Buftea şi asigură femeile cu problema de acest gen că de la 15 ianuarie
’92 vata se va găsi pe toate drumurile. Asta o fi fost poate,
valabil, doar pentru angajatele TV. Pentru amantele şi nevestele noastre – nu. Şi nu-i în ordine. Dacă vată nu e,
nimic nu e. Lipsa de civilizaţie este, în genere, o acuză
vană. Lipsa de vată aduce, printre femei, concurenţa. Vata
se vinde prin pieţe, pe marginea trotuarelor, numai la farmacii nu. Iubirea şi, în genere, cuplul sunt evident, boico-
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tate. Dureros e faptul că din aceste cupluri facem parte,
când şi când şi noi. A nu ştiu câta putere în stat. O putere,
din punctul de vedere al vatei, impotentă. Chestia e gravă.
Şi scumpă. S-o gândi vreun om al puterii la dramele iubitei
sale, nevastă sau nu? Dacă cei de sus vor trece cu vederea
peste asta înseamnă că atributul de nevolnici care li se
aplică este şi cel mai potrivit.
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Punctul de pornire al paginii de faţă fiind problema handicapaţilor, care creează, pentru unii, imaginea ţării în Europa şi în lumea întreagă, declar acum – pe propria-mi
răspundere – că aş fi dorit ca toate personajele enumerate
aici să fie imaginare, fără nici o legătură cu realitatea imediată. Cum nu este deloc aşa, fac precizarea cuvenită.
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4.
Această ediţie a „Cuiului” nu râvneşte la eticheta de
spectaculoasă. Ea a fost alcătuită printr-o rapidă trecere în
revistă a datelor momentului, caracterizabil mai ales printrun soi de apatie explicabilă prin lehamitea cu care este privită arena politică, dar şi prin lipsa de speranţă a celor mai
mulţi. Descurajaţi de viaţa tot mai grea şi de orizontul întunecat al zilei de mâine, omul obişnuit, cititorul nostru,
pierde şi puterea de-a mai face haz de necaz. Fără iluzii,
fără bucurii, el trăieşte pentru a supravieţui şi atât. Iertare,
aşadar, pentru tristeţea care, chiar fără voie, s-a strecurat
printre rândurile de faţă.
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Turnul Babel

Pumnea îşi asumă riscul

Babilonie mare şi în jurul casetei prezenatate, fără aprobare de sus, de Cornel Pumnea, pe postul naţional de Televiziune. Misterioase texte şi subtile dezvăluiri, cărora li
se ridică vălul numai cu ţârâita, încep să umple paginile
publicaţiilor în criză de subiecte. Ce se încearcă, de fapt,
prin această asiduă publicitate în jurul cazului? Poate apărarea lui Pumnea de acuza de-a fi nesocotit decizia superiorilor şi de-a stabili după voia sa conţinutul programului
I. Poate dorinţa de a-l discredita pe Dinu, pus în postura
celui care ar vrea să-i dea-n gât pe prietenii de la Federaţie,
pentru ca, atunci când a fost uns ca antrenor la naţională,
să dorească aplanarea cazului. Poate intenţia de-a dovedi
cât de corupţi sunt funcţionarii înalţi ai FRF şi cum s-au
umplut ei de lovele de pe urma negoţului de carne vie pe
crampoane. Poate o tentativă de-a repune pe tapet soluţia
Lucescu în calitate de director tehnic al reprezentativei de
fotbal prin curăţarea locului şi pregătirea covoarelor persane pentru primire. Ce-i drept, toate ipotezele par seducătoare şi deloc lipsite de spectaculos. Întrebarea este, însă,
în ce măsură conţine respectiva casetă probele concrete ale
incriminării unora şi disculpării altora. Adică, este dovedită
şpaga pe care ar fi săltat-o vreunul dintre cei numiţi? Deţin
acuzatorii niscaiva înscrisuri din care să reiasă, fără dubii,
hoţia celorlalţi? Sau e vorba numai de simple afirmaţii formulate mai curând la intimidare, doar-doar s-o da de gol
careva încercând să ofere explicaţii? Oricum ar fi, însă,
credinţa mea este una singură: forţarea pătrunderii pe post
a unui material care fusese respins de conducerea Televiziunii este, oricum am interpreta-o, un act de indisciplină
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profesională. În acelaşi timp, refuzul de-a o difuza integrat,
pentru a spulbera orice fel de eventuale interpretări (măcar)
răutăcioase este o lipsă de abilitate tactică, dar care nu miră
la o instituţie care şi-a dovedit atât de des încăpăţânarea şi
lipsa totală de audienţă în faţa solicitărilor justificate care
i-au fost făcute. Dar, în criza de probleme pe care o traversează televiziştii noştri, e bine dacă mai iese, când şi când,
o dâră de fum şi de-acolo. Poate c-o fi fost foc!
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Râsu’-plânsu’

Politică pe bani

Oala politicienească începe să fiarbă. Spiritele (mai ales
beneficiind de oameni politici atât de spirituali cum sunt
cei ai noştri) prind a se-ncinge. Subiectul în discuţie – data
(sau datele) alegerilor parlamentare şi prezidenţiale. Apoi,
se mai pune problema subvenţionării partidelor în campania electorală, ca să nu mai spun despre desemnarea candidaţilor la preşedinţie. Este, aşadar, cum nu se poate mai
firesc, din punctul de vedere al celor preocupaţi de imaginea ţării noastre în lume, ca pregătirea anunţatelor evenimente să precumpănească în faţa micilor întâmplări şi
necazuri din viaţa de fiecare zi a alegătorilor. Târâş-grăpiş,
preţurile ameninţă şi ele să crească, fără a ţine cont de puterea buzunarelor noastre. Am primit cu infinită bucurie
vestea schimbării preţului la metrou, mulţumind pentru generozitate celor care, în loc să ne ia 35 de lei pentru îngrămădeala şi întârzierile din subteran, nu ne pretind decât 10.
Dar nu asta ne interesează acum, ci banii cu care să-i sprijinim pe politicieni, în aşa fel încât să aibă posibilitatea dea ne amăgi pe micul ecran, de-a-şi duce şi ei zilele de azi
pe mâine şi, mai ales, de-a putea găsi formulele prin care
să ne îndemne a-i vota. Acesta-i nodul gordian. Către el se
îndreaptă acum speranţele noastre, de la aceste alegeri ne
va veni mai binele pe care nu încetăm a-l aştepta. În rest,
Dumnezeu cu mila!
E totuşi, s-o recunoaştem, destul de amuzant să priveşti
acest spectacol din fotoliul de orchestră al celor care îşi
pun problema existenţei la un nivel de minimă rezistenţă.
Cum or aprecia ei, amărâţii, şansele în viitoarele alegeri
ale cutărui sau cutărui partid, cum or cântări ei oportunita-
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tea de-a desemna drept reprezentant al lor în Parlament pe
cutare sau cutare om politic, de care ori n-au auzit, ori au
aflat lucruri deloc onorante pentru respectivul politician.
Dar, în pofida tuturor calculelor care se fac în clipa de faţă,
imaginea politicianismului este suficient de compromisă
la noi pentru a deveni prea curând obiect de real interes
pentru omul de rând. Cu sprijinul consistent al Televiziunii,
cei care moţăie în sala unde se fac legi şi-au căpătat deja o
faimă destul de tristă pentru a mai putea cere atenţie şi consideraţie. Cu banii e altceva.
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Fotbal pe pâine

Amărăciuni onomastice

Pare să fie un făcut: cum îşi schimbă denumirea, echipele noastre clachează. La Ploieşti, bunăoară, Petrolul –
devenit F.C. Ploieşti – pierde la scor meciul cu Dinamo.
Care Dinamo – în curs de-a deveni F.C. Dinamo – pierde,
la rândul său, trei zile mai târziu, chiar la Bucureşti, în
Cupă, întâlnirea cu ultima clasată din divizia A, Sportul
Studenţesc. Dar, ca să fim drepţi, numele este ultima scuză
pentru aceste usturătoare înfrângeri. Punctul lor comun îl
reprezintă gafele portarilor. La Ploieşti, Jipa a spulberat
orice speranţe primind primele două goluri de parcă atunci
ar fi văzut pentru prima dată în viaţă o minge rotundă, iar
pe Naţional, Tene s-a decis să ia balonul în braţe, deşi ar fi
avut atâtea alte soluţii regulamentare la îndemână.
Lăsând supărările de-o parte, să ne bucurăm pentru intrarea pe uşa din faţă a fotbalului nostru a lui Ţiţi Dumitriu, care a reuşit să câştige, jucând pe terenuri străine, în
faţa Universităţii Craiova şi a Rapidului, fără să primească
gol. La penuria de antrenori de valoare pe care o înregistrăm în momentul de faţă, triumful lui Dumitriu III este un
semn care nu poate să treacă neobservat, stârnind, de la caz
la caz, bucurie şi invidie. Tot la capitolul biruinţe, să notăm
ascensiunea frumoasă a echipei Dunărea Călăraşi, ajunsă
în sferturile de finală ale Cupei României.
Să nu uităm, însă, şi de tristeţea pe care ne-a provocato primul abandon al unei echipe de B – Sportul COMAICO, abandon care sugerează cât de greu va fi în
continuare pentru sportul românesc în general, lovit din
plin de cursa ascendentă a preţurilor şi de lipsa unei minime protecţii legale, ca să nu mai vorbim de un sprijin
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minim din partea statului. Aşa, însă, privind cu ochiul liber
la mereu alte desfiinţări de echipe care nutresc, mai ales
prin orăşele, tot soiul de nostalgii. Dar cum să-i faci pe cei
împătimiţi de fotbal să înţeleagă că e mult mai bine acum,
în libertate şi democraţie, dar fără porţia săptămânală de
drog microbistic, decât atunci când eram umiliţi, cu căluşul
în gură, dar puteam să-njurăm jucători şi arbitri în fiecare
duminică, mai ales că nici nu prea mergeam atunci pe la
biserică. Greu, nu?
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Cocteil molotov

Polina a fost contra

Primesc din partea domnului Ioan Cireş din Galaţi o
scrisoare prin care îmi aduce la cunoştinţă faptul că articolul meu „Cine mai refuză eticheta de criminal?”, referitor la Nicu Ceauşescu i s-a părut „interesant şi justificat”.
Dincolo de mulţumirile protocolare, folosesc acest prilej
pentru a reveni încă o dată asupra subiectului. Şi asta nu
pentru că, într-adevăr, textul respectiv s-a bucurat de bune
aprecieri, ci pentru că se cuvin spuse şi alte lucruri în acest
sens.
A circulat, dar acum circulă tot mai insistent ideea că
menţinerea lui Nicu Ceauşescu sub stare de arest e necesară pentru că, dacă ar ieşi, ar putea spune multe lucruri,
care ar compromite imaginea multora dintre cei aflaţi, în
clipa de faţă, la pupitrul politic românesc sau, oricum,
foarte aproape de el. Personal, nu cred acest lucru. În primul rând pentru că am convingerea că Nicu Ceauşescu –
fie şi numai dintr-un excesiv orgoliu – ar refuza să bălăcărească pe unul sau altul doar din dorinţa de-a se răzbuna
ori a-şi face publicitate. Necesitatea lăuntrică de a încerca
să înmormânteze tot ce a fost urât în trecutul său, tot ce a
văzut şi a auzit urât s-a legat, în acelaşi timp, de ideea dea-şi păstra amintirile dragi numai pentru sine, păstrând tăcere absolută cu privire la părinţi şi la iubite.
A fost dorit ca prieten de bărbaţii de vârsta lui şi ar fi
exclus să credem că femeile l-ar fi ocolit. Bazaconiile puse
în circulaţie imediat după decembrie ’89, când ne era arătat
un interior modest şi o canapea pe care ar fi fost violate
„fetele noastre”, din popor, adică precum şi versiunile năstruşnice legate de smulgerea unghiilor Nadiei Comăneci
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sau de oribila lui comportare faţă de nevinovata Poliana
Cristescu, tânăra care i-a şi refuzat cererea în căsătorie, dar,
silită de împrejurări, l-a acceptat cu de-a sila în patul conjugal, au prins, s-ar părea. Versiunile au circulat şi mai circulă printre cei creduli din cale-afară sau, mai ales, printre
cei săraci cu duhul. Aceia care, însă, au stat prin zonă ştiu
prea bine că Nicu era căutat de femei, mai ales când s-ar fi
întrevăzut posibilitatea unui mariaj. Adică vine ea, Poliana,
de la Târgovişte, ca secretară cu şcolile la C.C., creşte
brusc în importanţă tocmai datorită aventurii cu şeful ei,
devine preşedintă a pionierilor şi nora celor mai puternici
oameni ai ţării, de nu-i mai ajungea nici Bubka cu prăjina
la nas, dar se trezeşte şi ea disidentă peste noapte, gata să
declare tuturor, celor care stăteau s-o asculte, că a fost în
permanenţă contra fostului ei soţ (ceea ce, privind lucrurile
dintr-un anumit punct de vedere, s-ar putea să se fi întâmplat). Aceste basme – naive tocmai datorită amănuntelor
ultrapicante – au făcut din Nicu Ceauşescu un fel de piază
rea, adunând toate defectele din lume.
Puterea de invenţie a oricărei colectivităţi este infinită.
Sunt curios ce zvonuri au să intre în circulaţie în legătură
cu cei care vor candida la preşedinţie. Cred că şi de teama
lor nu se prea înghesuie nimeni, până una alta.
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Zilele trecute, prin zona a ceea ce numim centrul civic
al Bucureştilor, am observat, cu imensă uimire, un grup de
oameni în salopete, traversând bulevardul. Mi-am revenit
repede din mirare: respectivii s-au aşezat imediat în jurul
unei mese improvizate şi s-au pus pe mâncat şi băut. Era
ora 9,10. Dimineaţa.
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5.
Denigrarea sfidătoare a tot şi a toate pare să fie moda
zilei. Atacuri nemiloase şi gratuite la adresa cât mai multor
persoane publice, a colegilor de profesie sau a adversarilor
politici, zugrăvirea strâmbă a realităţii, impunerea forţei
brute şi a cuvântului infamant – iată ce a încercat să sesizeze această ediţie a „Cuiului”. Aşteptăm cuminţi înjurăturile de rigoare.

122

Turnul Babel

Cine zice, ăla e!

Să mai înţeleagă cine ce-o vrea şi ce-o putea. Dar cele
două surprize oferite săptămâna trecută de Radio România
Actualităţi m-au descumpănit de tot, cu atât mai mult cu
cât nu încetez să stimez respectiva instituţie. Întâi, într-un
radiojurnal de la 7 dimineaţa, numele lui Nicolae Titulescu
a fost înlocuit (dintr-un automatism nu tocmai de nepriceput) cu acela de Nicolae Ceauşescu. Apoi, tocmai când a
început transmisia directă de la procesul membrilor
C.P.Ex., poate vocile din sala tribunalului s-au făcut auzite,
din ce în ce mai tare, acordurile unei melodii populare, apoi
versurile care o însoţeau: „Am adunat flori de măr / ca să
ţi le pun în păr”. Frumos, nimic de obiectat, dar aceste prea
dese scăpări tind să devină obişnuinţă. Şi-atunci riscăm, ca
în presa scrisă, de la câteva încercări de reabilitare a unora
să se ajungă la susţinerea acelora, iar de la mici erori să se
ajungă la altele, grave.
Dar presa noastră, veritabil turn Babel, depăşeşte orice
închipuire în materie de autodescreditare (căci în discreditări este deja specialistă). Iată, spre a da un prim exemplu,
se căsătoreşte Miodrag Belodedici, iar o revistă cu tiraj
confidenţial se şi porneşte a-i ponegri nevasta, încercând
să-i enumere aventurile premaritale. Noroc de o altă revistă, care exclamă: „Chiar nu ne mai vindecăm de bădărănie?” Dar şi ea, câteva coloane mai încolo, îi strigă unei
poete: „Cum ai putut să te tăvăleşti prin puf şi smoală cu
Dan Deşliu, George Ivaşcu şi Gogu Rădulescu şi a obţine
mii de avantaje, nu te-ai gândit ce va spune soţul tău, pămpălăul Anus Blandianus?” Asta lipsă de bădărănie!
Cu multă delicateţe este comentat şi un sondaj de opi-
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nie, realizat de revista „As” printre bărbaţi, sondaj pornind
de la întrebări gen „ce vă place la o femeie?” (inteligenţa
– 40%) şi „ce vă place să faceţi cu o femeie?” (dragoste –
30%). Nişte academicieni care nu s-ar fi putut pripăşi nici
printre curierii de la „Răcnetul Carpaţilor” iată ce înţeleg
din asta: „românului îi place inteligenţa la proţap. În ceea
ce ne priveşte, noi n-am susţinut niciodată că domnul Ion
Iliescu n-ar fi inteligent”. Inteligenţă şi ironie! Ca şi în îndemnul adresat de un important poet încasatoarei venite să
ia banii pe curentul electric consumat de respectivul: „la
muncă, la bătut ţăruşi cu curu”.
Altfel, presa noastră cea terorizată de preţul hârtiei şi al
manoperei îşi mai permite să ofere cititorilor săi (în afară
de „bancul cu ţăranul de munte care cum te prinde, cum
te-nchide”, repus în circulaţie de „Academia Caţavencu”)
şi multă publicitate. Fireşte, contra cost. Căci mârlănia se
plăteşte, pare-se, din ce în ce mai bine.
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Râsu’-plânsu’

Decani şi pianiştii ciungi

Marţea trecută, două mult controversate emisiuni TV
(„Salut, prieteni”, de pe programul I, şi SOTI) au pus în
discuţie, fiecare în felul său, problema viitorului gazetăriei
nostre – scrise, mai ales. În prima ne-au fost prezentaţi cei
cinci respectabili decani ai facultăţilor de ziaristică din Bucureşti: Cezar Tabarcea de la Şcoala Superioară de gazetărie a AZR (fostul meu asistent de limba română
contemporană, comentator avizat de lingvistică, autor de
articole inteligente şi pertinente, dar niciodată gazetar),
Romul Munteanu de la „Athenaeum” (cronicar literar de
notorietate, editor eminent, dar niciodată gazetar), Dimitrie Păcurariu de la „Hyperion” (stimabil istoric literar şi
îngrijitor de ediţii, dar niciodată gazetar), Ion Bulborea
(profesor de economie politică la Facultatea de filosofie,
dar niciodată gazetar) şi Mihai Coman de la Universitate
(„prof. univ.”, autor al unor studii de folclor, gazetar pe
probleme culturale la „Scânteia tineretului” sărind brusc la
secretariatul de redacţie şi o vreme – până la înmormântarea aproape deplină a acestei publicaţii – director la săptămânalul „Zig-zag”, deci oarecum ziarist). Studenţii au
vorbit cu relativ entuziasm despre viitoarea lor profesie,
afirmând că vor să schimbe faţa gazetăriei româneşti, concomitent cu „educarea cititorilor” în spiritul noilor formule
publiciste pe care le vor impune.
La SOTI, reporteriţa Carmen Dumitrescu (aceea care a
deprins către senectute buchiile, plonjată cu ordin de sus
în redacţia „Flacăra”, unde a terorizat cititorii cu textele-i
lungi şi lipsite de har) prezintă redacţia ziarului „Cotidianul”, insistând asupra modernităţii spiritului şi muncii de
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acolo. Conceput, în intenţia declarată a editorului Doina
Bască, în formula unui ziar de ştiri şi informaţii, „Cotidianul”, plin de tineri (pentru care am toată simpatia), e plin
şi de texte imense, multe dintre ele dovedind necunoaşterea
de către autori ale celor mai elementare reguli ale ziaristicii.
Iau ca exemplu, la întâmplare, un articol cu un titlu incitant: „Portret de oraş cu Preşedinte”, semnat de doi reporteri, pe care nu-i cunosc – Toadea Suţeanu şi Traian
Bărbulescu. Îi bănuiesc a fi tineri. Şi mai deduc, din lectura
textului lor, că nici n-au avut alături un gazetar care să-i
călăuzească în această meserie. Ce vor, de fapt cei doi
(scriind, însă, la persoana I singular!) ? Să demonstreze că
pot găsi o replică a mereu sărbătorescului Scorniceşti ceauşist într-o posomorâtă, cenuşie, sărmană şi, până la urmă,
respingătoare Olteniţă iliesciană. Cum fac acest lucru?
Scriind un soi de reportaj literar (după reţeta Bogza, dar
fără asbsolut nimic din harul maestrului), plin de formule
gen: „din tren nu se vede primăvara” (dar din avion s-ar fi
văzut?), „un semn al înnoirii vine cu un controlor de bilete”
(bine că n-a venit cu procuratura sau cu minerii!) „la prima
vedere, oraşul este frumuşel şi mai ales însorit” (s-o fi înnorat la o privire mai atentă?), „ceasul şi barometrul din
centru au încremenit cu limbile lor aiurea” (de parcă ar fi
putut face acelaşi lucru şi cu limbile reporterilor...), „oamenii sunt tăcuţi şi privesc nedefinit” (spre deosebire de
reporteri, care privesc definit!), „nimeni nu vine pe apă şi
nimeni nu pleacă” (de ce n-or fi încercat cei doi?) ş.a.m.d.
N-aş vrea să fiu greşit înţeles. Am ajutat (la toate revistele de unde am fost gonit, pe care le-am distrus sau pe care
sunt pe cale a le duce spre groapă) lansarea şi impunerea
destulor gazetari tineri, care scriu acum prin toate părţile
presei. Unii au învăţat aşa de bine meseria încât mă mai şi
înjură, alţii (dar nu dintre cei sprijiniţi de mine) n-o să înveţe nicioadtă, dar tot mă-njură, crezând că am timpul liber
şi banii lor pentru a chefui prin selecte cârciumi. Aşa încât
nu vreau să-i ponegresc pe cei doi începători. Le stimez
dorinţa de-a face presă. Dar au nevoie de o îndrumare
aparte în această afurisită profesie, trebuie învăţaţi câte
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ceva, după ceva reguli care există (şi nu de ieri, de azi).
Poate o vor face, în timp, facultăţile enumerate mai sus.
Poate cei din redacţiile prin care lucrează le vor da o mână
de ajutor (în cazul în care o au). Altfel, ar fi păcat. Am
ajunge în situaţia în care un pianist tânăr, care abia învaţă
notele – cu dificultate, fără metodă, pe bâjbâite – vrea să
revoluţioneze maniera de interpretare a lui Rubinstein. Nare decât să vrea de-a lungul a două vieţi.
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Cocteil molotov

Un bau-bau bântuie prin bucureşti
Nu-l mai văzusem de multişor, dar nu ni se făcuse dor
de el. Însă lui, probabil, i se făcuse dor de ceva publicitate
gratuită, pe postul naţional de televiziune, la o oră de vârf.
N-ar fi exclus ca, după atâtea drumuri la Bucureşti, încheiate cu fructuoase rezultate pe care le cunoaştem cu toţii,
să-nceapă să-i placă în Capitală. De ce nu s-ar gândi şi la
un post – prin Parlament, de pildă -, pentru ocuparea căruia
are toate şansele (doar are câteva victime pe conştiinţă, un
accident de maşină şi un dor de muncă apropiat de dorinţa
vacii de-a mânca prune sau bucuria cu care un porc ar bea
lichid de frână).
Revendicativ numai de pe poziţii de forţă, convins probabil că prin sediile ministeriale toată lumea abia aşpteaptă
să fie convocată şi judecată de el, Miron Cosma intră (dar
şi e lăsat să intre când vrea, concesie periculoasă, puţinora
făcută) în Palatul Victoria. Îi dă întâlnire premierului prin
săli de spectacole, cred că ar mai avea chef şi de nişte defilări cu camioanele şi basculantele pe bulevarde, salutat
de naivi şi de inconştienţi, doar are mereu ceva de cerut şi
de impus.
Motivul, pe care îl invocă noul revoluţionar de profesie,
autodesemnat bau-bau pentru bucureşteni, este acela că ar
fi venit împreună cu vreo mie de lideri sindicali din cincişase judeţe ale ţării. Aceşti lideri şi-au anunţat sosirea şi
ora la care au decis să aibă loc întlnirea cu primul ministru,
cu preşedintele ţării, cu preşedinţii camerelor legislative,
fără să aibă răbdarea şi civilitatea de-a afla dacă cerinţele
lor au fost recepţionate şi acceptate. Ca şi cum te-ai duce
cu de-a sila în vizită la cineva şi i-ai face gazdei şi progra-
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mul zilei, fără s-o consulţi măcar. De unde-or avea sindicatele atâţia bani pentru a plăti aceste excursii de intimidare, e treaba lor. Ce-or fi dorit cei o mie de lideri să
rezolve toţi o dată şi, pe cât posibil, într-un sfert de ceas, îi
priveşte. Dar, atunci cânde ne gândim la imaginea noastră
în lume, cred că ar trebui să punem în balanţă şi escapadele
noului miner de onoare al Văii Jiului, care se plimbă prin
sediile puterii legal alese ca pe propria-i moşie, ceea ce,
s-o recunoaştem, nu îndrăznesc şi nu obţin oameni cu probleme şi dureri mult mai mari şi mai acute. Faptul, că voiajorii sindicalişti s-au decis să revadă, la început de
primăvară Bucureştii nu înseamnă automat să li se treacă
în programul drumeţiei şi o vizită de lucru pe la cei care
gândesc şi decid având mandatul ţării. Buni sau răi, cum
sunt. Ciudat mi s-a părut faptul că, exceptându-l pe primul
ministru (evident enervat de cererile aberante ale acestui
Mitrea Cocor cu lămpaş numai când descinde pe bulevardul Magheru), niciunul dintre oamenii politici importanţi
ai momentului n-au protestat în vreun fel faţă de apariţia
intempestivă a lui Miron Cosma. O explicaţie ar fi aceea
că s-au cam obişnuit cu el. O alta, că venirea lui le poate
servi câteodată (vezi ultima descindere a ortacilor, din septembrie). În fine, ce-i doare pe ei de chestia asta? Bani, putere şi popularitate să iasă! Cine n-are nevoie de alegători,
indiferent că, pentru a te vota, ei au mai întâi pretenţia dea te umili?!

129

În locul obişnuitei rubrici FOTBAL PE PÂINE, am
optat pentru acest chenar strâmt spre a sugera mai bine situaţia precară în care se găseşte, acum, fotbalul românesc.
Lipsit de bani şi de legi care să-l sprijine, sportul-rege pare
a trece, pe meleagurile noastre, printr-un soi de şomaj tehnic. Pentru a face să supravieţuiască o biată echipă dintr-o
comună din preajma Bucureştilor (fălos numită – încă – 30
Decembrie) sau pentru a da posibilitatea Oţelului din Galaţi să-şi susţină şansele în finala Cupei Balcanice tocmai
în Turcia – se fac eforturi disperate, jalbe, colecte publice
etc... FOTBALUL şi PÂINEA sunt, se pare, la fel de greu
de susţinut din ceea ce avem. Iar fotbalul, în consecinţă,
devine, tot mai vizibil, asemenea pâinii: aspru şi amar.
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6.
„Cuiul” se apleacă, astăzi asupra tragismului comediei.
Personajele sale sunt, neîndoielnic, comice, dar efectul acţiunilor pe care le întreprind este cel mai adesea, tragic. Cu
excepţia, desigur, a celor care, comedieni prin naştere şi
educaţie, rezistă veseli, undei dramatice. Altfel, avem a
spune că trişti ca acum şi ca anul trecut şi ca de la Revoluţie încoace n-am fost niciodată. Ceea ce nu înseamnă că
nu vom fi.
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De ce tace daniel

Adrian Paunescu, specializat, în ultima vreme, în depistarea pederaştilor (marele poet susţinând astfel campania palidei sale sosii de acum câtăva vreme, când ambii se
băteau pe glorificarea „blândei tovarăşe de viaţă” a celui
asasinat de Crăciunul anului ’89), se fixează la fostul actor
şi actualul diriguitor de revistă Daniel Tomescu. Gazetarul
de excepţie Adrian Păunescu greşeşte iar. Greşeşte pentru
că loveşte, dintr-o bolnăvicioasă sete de dreptate, într-o
umbră. Atâta vreme cât Păunescu exista ca gazetar, el lupta
cu puternicii. Nu şi-ar fi permis ziaristul Păunescu să lovească în gol. Acum, Păunescu o face. Şi nu cred că face
bine. Daniel Tomescu nu este, cred eu, ţinta cea mai potrivită pentru atacurile lui Păunescu. Pornit pe această pantă,
el – Păunescu – se descalifică.
Cine e, de fapt, Daniel Tomescu? „Prim redactor şef adjunct” la Expres Magazin. În această ipostază este el atacat
de Păunescu. Dacă ar fi rămas actor, departe de capcana
publicistică întinsă de un alt mare publicist (l-am numit pe
Cristoiu), Păunescu nu l-ar fi lovit. Dar Păunescu dă, de
această dată, în gazetarul Tomescu, făcându-l homosexual,
în baza unor pretinse declaraţii ale maşiniştilor cu care tristul actor ar fi avut de-a face. Păunescu se înşală. Iar „Poponeaţă” (cum l-a numit aedul din Dionisie Lupu) tace. De
ce se înşală Păunescu? Pentru simplul motiv că Daniel Tomescu nu e homosexual, el având, în lumea teatrului, cel
puţin, suficiente argumente (feminine) care să-l poată disculpa (măcar din acest punct de vedere). Dar „Poponeaţă”
tace. De ce? Pentru simplul motiv că nu îndrăzneşte să-l
contrazică pe Adrian Păunescu. El, fostul actor, l-a înjurat
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pe bardul de la Bîrca – atunci când acesta nu era greu de
atacat –, părăsind (D. Tomescu) demn, redacţia „Zig-zag”ului. Acum, înregimentat, salutând răsăritul sub un drapel
evident mai mare decât pălăria sa de histrion nededat la ale
presei, îi e greu să răspundă. Răspund, iată, eu pentru el.
De ce o fac? Pentru simplul motiv că ziaristul Daniel Tomescu încă nu există. El este doar o invenţie a mea, pe care
– ca şi pe altele de acelaşi gen - ziarele şi-au însuşit-o. Numitul „Poponeaţă” era actor al Teatrului de Comedie atunci
când l-am adus în presă. L-am purtat, după un stagiu obligatoriu, şi pe la Zig-zag, unde i l-am prezentat lui Cristoiu.
Mi-a fost alături până când mercenarul din el a simţit că
aventura dreptăţii gazetăreşti îi impune sacrificii care îi depăşesc forţa morală. A dispărut o vreme din raza cunoştinţelor mele şi, fără a reveni în teatru, s-a apropiat –
sufleteşte?, materialiceşte? – de Cristoiu. Nu-l învinuiesc
pentru asta, deşi actualul său patron îi displăcea ca om (sau
cel puţin aşa susţinea cel poreclit azi „Poponeaţă”). Nu-l
învinuiesc pe Daniel, aşa cum nu pretind, din parte-i, recunoştinţă. M-a întrebat, deunăzi, domnul Dumitru Chesa,
de la Teatrul de Comedie: „ce mai ştii de Daniel, doar tu
l-ai făcut gazetar?” Ce să-i răspund?! Nimic!
Acum Daniel Tomescu e acuzat cu violenţă şi fără dreptate de Adrian Păunescu, importantul gazetar de la care Tomescu ar fi avut, odinioară, multe de învăţat. Nedrept,
Păunescu comite, totuşi, un act de justiţie. Fără a fi homosexual, Tomescu păcătuieşte în felul homosexualilor: dăruindu-se bărbaţilor care-i oferă mai mult decât ştiinţă
gazetărească, oferindu-se acelora care-i dau putere. Puterea
de-a decide chiar şi în necunoştinţă de cauză. Greşind grav,
Păunescu împlineşte o vendetă pe care, personal, n-aş fi
dorit-o: a presei împotriva celor care-o servesc pentru a fi
serviţi de ea. Aşadar, de-asta tace Daniel: tăcerea lui este a
celui prins într-o casă străină şi având ca singur argument
foamea şi imposibilitatea de a-şi câştiga altfel existenţa.
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Râsu’-plânsu’

Teatrul de comedie – aripa tragică
Se poartă, în presă şi, mai nou, la televiziune, analiza
psiho-sociologică. Scenariile au căzut în desuetudine.
Poate pentru că şi puterea de invenţie a celor care le-au
creat, căutând să le impună, a scăzut, cu timpul. Aşa încât
Miron Cosma devine „personaj”, nu departe de Miron Mitrea şi de Mitrea Cocor. Acţiunile sale sunt motivate prin
lipsa de forţă a celor care decid azi în ţară, trăgând unii hăis
şi unii cea, astfel încât nimeni să nu mai înţeleagă nimic.
Iar loviturile de teatru se succed cu o repeziciune de care
vârsta domnului Bîrlădeanu ar trebui să se înspăimânte.
Teatrul de comedie Omnia are, se pare, o aripă tragică.
O aripă ce târăşte spre morminte pe toţi cei decişi de sus,
de la nivelul clopoţelului domnului Bîrlădeanu, reprezentant al puterii sovietelor în Parlamentul românesc. Ceea ce
a făcut şi face domnul Bîrlădeanu este, lesne de înţeles, o
operă de denigrare a tot ceea ce e nou şi de perspectivă în
România. Domnul Bîrlădeanu, comunist prin osul său
domnesc, s-a decis să ia taurul de coarne, depăşindu-l pe
preşedintele în exerciţiu într-ale scenariilor demolatoare.
A primit, e drept, un raport al comisiei care a analizat evenimentele din septembrie ’91, a aflat vinovaţi şi s-a pronunţat aspru cu privire la ei. Comisia parlamentară a
ascultat raportul, a tăcut şi cu asta basta. N-a fost luată nici
o măsură în legătură cu aceia care, conduşi de Cosma, au
decis demiterea Guvernul Roman în toamna trecută.
Mai apare, însă, o comisie – tot parlamentară – care găseşte vinovat Guvernul Roman de multiple deturnări de
fonduri, comise în perioada guvernării, nesesizate, însă, de
Parlamentul de atunci, acelaşi cu cel de azi.
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Stimaţi parlamentari, mai este cineva zdravăn între voi?
Credeţi că opinia publică este atât de tâmpită încât să nu
vă priceapă jocul? Cu o zi înainte de Convenţia F.S.N. veniţi cu acuze la adresa liderului naţional? Pentru a veni
acesta pe post, în plin miez de noapte, spre a se disculpa şi
a spune că tot ce a făcut putea fi judecat, cu maximum de
asprime, tocmai când respectivul cabinet se afla la cârmă?
Prea se crede că suntem proşti, mai proşti decât suntem de
fapt.
Vinovăţia lui Roman, dacă ea există, era ştiută, dar a
fost tolerată, din motive evident politice şi de domnul Bîrlădeanu. Saşa l-a dorit eliminat pe tânărul Roman, care i-a
cam încurcat iţele politiceşti, iar domnul Bîrlădeanu –
deloc ataşat de evreii din România – s-a gândit că e preferabil să-i cheme pe mineri în sala Omnia, pentru a se ciorovăi cu un prim-ministru care nu e prea comunist în
vederi, aşa cum a cerut capul lui Roman pe iarba din faţa
Parlamentului, în septembrie, anul trecut.
Dacă e să căutăm un vinovat, nu un ţap ispăşitor, acesta
este, cu privire la ultimele evenimente din ţară, domnul
Alexandru Bîrlădeanu, acela care, pe post de eminenţă cenuşie, a manipulat din umbră toate faptele care au distrus
imaginea ţării dincolo de graniţele ei. Sper din tot sufletul
ca acest comunist dornic de sânge, această „tanti Elviră” a
prostituţiei politice să părăsească grabnic scena Parlamentului, el fiind vinovat de multe din porcăriile politice ale
acestei ultime perioade.
Un comunist care a vândut Basarabia ruşilor, dar care
ţine discursuri despre Basarabia, un mercenar care a vândut
pământul ţării ruşilor, dar care apare la un miting legat de
reîntregirea neamului, un economist care s-a exersat pe
economia românească, aducând-o în pragul colapsului, trebuie să părăsească urgent podiumul politic. Pentru simplul
motiv că ne face de râs. Pentru simplul motiv că firava lui
credibilitate, de Barbă-Albastră (nu numai în familie, ci şi
în politică) ne strică imaginea în lume. Du-te, Saşa, şi lasă
celor mai tineri şi mai nemânjiţi soarta României de azi.
Eşti compromis, bătrân tovarăş! Dar eşti viclean. Învârtiţi
clopoţelul aşa cum ar proceda bărbaţii adevăraţi cu femeile
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cele mai docile, despre care-şi permit să spună apoi vorbele
cele mai urâte.
Suntem sătui, o spun cu sinceritate, de jocurile josnice
ale parlamentarilor care au maculat imaginea democraţiei
româneşti. Un om ca Bîrlădeanu, departe de a fi onest, departe de a reprezenta ceva în ordinea firească a istoriei
noastre – în afară de gâlceavă şi prăpăd – este un obstacol
în calea unei fotografii neretuşate a ţării. Pe care o blamează prin însăşi existenţa sa de lider. Cât despre luptele
pentru putere, voi avea timp să revin.
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Fotbal pe pâine

Bordelul federalilor

Se aude că, de curând, s-a luat decizia ca ziariştii să nu
mai aibă acces la lucrările Comisiei de disciplină a F.R.F.
Motivul invocat este acela că nicăieri în lume nu se practică, precum la noi, colportarea de veşti cu privire la modul
în care a reacţionat unul sau altul dintre respectivii federali
cu privire la comportamentul unui jucător sau al unui antrenor. De acord, în mare, cu tot ceea ce invocă, de obicei,
secretoasa noastră Federaţie. Dar nici aşa, că la bordel (loc
în care nu e bine şi nici frumos să se ştie că domnul cutare
– persoană însemnată, altfel – a întâlnit pe doamna cutare,
fidelă matroană în târgul cu pricina). Cred, ce-i drept, că
prin alte părţi se procedează în acest fel. Dar la noi, unde
statul ţine totul sub oblăduitoarea-i pulpană, transparenţa
e necesară măcar ca diversiune. Cum, adică, pot veni gazetarii în plin Parlament al României, auzind acolo câte şi
mai câte măscări, dar nu pot avea acces la F.R.F., unde, în
mod normal, nu se poate proceda decât la analizarea unor
fapte comise pe terenul de fotbal, lesne de incriminat şi de
judecat prin intermediul reglementărilor existente la acest
moment.
Dar, se pare, e mai simplu şi mai eficient – pentru noi,
doritorii de adevăr – ca respectiva şedinţă să se desfăşoare
cu uşile închise, aşa cum s-a întâmplat şi atunci când preşedintele ţării şi-a impus, intempestiv, voinţa într-un partid
politic. Noi, însă, nu facem politică. Vrem să ştim doar cum
apreciază unul sau altul dintre judecători fapta unuia sau
altuia dintre cei acuzaţi. După ce am auzit, pe stadion, înjurăturile de rigoare, admonestările şi semnele pornografice, vrem să ştim cum au fost ele pedepsite. Dacă au fost.
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Atât. Nu se poate nici atât? Aşa se întâmplă, ni se argumentează, în lumea civilizată. De acord. Dar la noi? La noi,
unde în fiecare etapă e eliminat câte un antrenor scandalagiu, unde mereu arbitrii au ceva de spus cu privire la modul
în care sunt trataţi, la noi trebuie să fie la fel ca-n alte părţi?
Sigur, vom păstra secretul şi vom publica numai ce ni se
spune la sfârşitul şedinţelor. Dar vom fi mai puri şi mai
exacţi în aceste condiţii? Deie Domnul!
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Ruşinea cea mare

Destule dintre cele petrecute în România de când este
numai republică (republica – la rându-i – lipsită, pentru ştiinţa lumii din jur, de adjectivul socialistă) ne-au creat o tristă faimă: de barbari, de comunişti, de antisemiţi, de
neguvernabili, de şovini, de hoţi şi cerşetori – fără să existe
acoperire deplină pentru nici una din aceste acuze, dar fiind
semne pentru naşterea sau renaşterea tuturor. Ne-au durut
acuzele, ne-au durut luările de poziţie, reportajele scrise
sau televizate care scoteau în evidenţă numai răul şi urâtul
de la noi. Nu e vorba de faptul că s-ar fi minţit, ci de modul
în care a fost operată selecţia aspectelor, ceea ce este o problemă de tactică şi strategie în legătură cu poziţia de azi şi
de mâine a României printre suratele ei europene. Dacă în
legătură cu tot ce s-a spus şi s-a scris aiurea despre noi
putem produce dovezi contrare, putem aduce argumente
potrivnice, putem propune justificări, în legătură cu o ultimă veste – pe care o consider ruşinea cea mare a ţării –
nu avem altceva de făcut decât să ne plecăm frunţile, nevenindu-ne să credem: nu mai avem grâu pentru pâine
decât până la sfârşitul lui martie! Şi, încă, mai grav şi mai
umilitor: ni se refuză orice ajutor extern, grija planetară
fiind arvunită de fosta Uniune Sovietică.
Istoria este ciudată şi parşivă. Fostului grânar al Europei, de pe urma căruia, de-a lungul vremii, s-a mâncat
pâine bună şi ieftină, îi este preferat un grup de ţări care,
şi până deunăzi, tot de prin alte părţi şi-a agonisit pâinea.
Nouă ne rămâne şansa rezervelor de stat, în cazul când se
va da ucaz în acest sens şi vom mai răbda câteva luni, până
se vor instala liniile de cale ferată pe care să se transporte,
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din silozuri speciale, grâul stocat pentru zile negre. Ceea
ce vrea să însemne că, iată, zilele negre au venit.
Cum s-a ajuns aici? Cum de-am făcut, ce-am făcut sau
ce n-am făcut pentru a ne potopi o astfel de ruşine? Eu doar
bănuiesc. Dar, cu privire la acest aspect, de care ţine chiar
viaţa acestui amărât popor, nu cred că vreo comisie parlamentară se va învrednici să comită vreo anchetă şi să ne
fericească prin citirea unui raport ( redactat în termeni
vagi) de care nimeni nu ţine cont.
Aşadar, iată-ne fără pâine!
N.R.: Cu două seri înainte, domnul ministru Petre Mărculescu ne-a garantat pâinea cea de toate zilele. Deie domnul!
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7.
În prim planul comic al tristei noastre vieţi a ieşit – încă
o dată – parlamentul. El a captat atenţia acestei ediţii a
„Cuiului” care, spre deosebire de cei ce NU TAC, NU
MINT ŞI NU IARTĂ, iată, se amuză, amendează şi suferă.
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Moluşte printre momani

Un fost ziarist de succes vorbeşte, cu forţă de convingere, despre serviciul de dezinformare (al securităţii, desigur). Respectivul matador al presei răspunde la numele
lui Adrian Păunescu şi a îndrăznit să scrie negru pe alb,
anul trecut, că şi eu aş fi făcut parte din acest serviciu, despre care nu am ştire. Nu l-am dat în judecată, preţuindu-l,
poate, mai mult decât cei pe care continuă să-i cultive (ceea
ce e treaba domniei sale). Dar, citind ceea ce scrie acum,
stau şi mă-ntreb dacă e bine sau nu să-l dăruiesc cu atâta
preţuire şi înţelegere. Spune poetul că nu a primit „nici un
leu”, timp de doi ani, de la Cenaclul Flacăra. Să fi uitat
ilustrul poet că am fost şi eu, destul de puţin timp, printre
însoţitorii săi – neplătiţi şi neagreaţi, ce-i drept, - astfel
încât să facă o asemenea temerară şi neacoperită de viaţă
şi de bani afirmaţie? E adevărat, domnule Păunescu, n-aţi
primit banii pe ştat, dar tot ştatul stă mărturie cu privire la
cei pe care i-aţi plătit fără a avea nici o contribuţie la cenaclu, iar memoria mea nu se înşală atunci când reface traseul
unor pungi de bani pe care un îvăţător bucovinean le transporta spre firească şi dreaptă cinstire. Chiar aşa de idioţi îi
credeţi pe martorii (nedoriţi) ai gloriei dumneavoastră financiare, poete?! E adevărat, vă consumaţi viaţa în „insomnii dedicate culturii naţionale”. Despre câteva
asemenea insomnii pot depune mărturie, ştiţi bine. Şi nu
doar eu, ci şi alţii care aveau de suferit de pe urma acestor
repetate insomnii.
În legătură cu domnul Alexandru Bîrlădeanu – care n-a
venit călare pe tancurile sovietice, el „s-a întors mai târziu
şi pe o cu totul altă cale” (nu ni se spune şi care a fost acea
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cale, probabil Calea Lactee) – prolificul poet îşi valorifică
harul şi exerciţiul cu care l-a păcălit şi pe cel asasinat în
decembrie ’89 pe amicii săi politici de azi. Sigur – aici poetul are dreptate, domnul Bîrlădeanu trebuie să participe la
alegeri. Dar pentru a simţi ce-i umilinţa. Pentru a fi tratat
cum se cuvine unui politician fără ţară, fără istorie, fără
operă, fără crez politic, încercând să-şi suplinească lipsurile prin tot soiul de surplusuri, ceea ce nu-i chiar rău şi
nici nu displace celui care are fiica mai vârstnică decât
soţia.
Cât despre acest „admirabil luptător pentru armonia socială care este Alex. Bîrlădeanu” – pe care „noi (care voi?)
nu-i vom lăsa să plece (are de gând?), ci vom cere ca un
asemenea om nu cumva să lipsească din şahul electoral al
acestei primăveri”, care vrea (spre cinstea lui târzie) să părăsească Senatul (şoptind minunata veste numai bardului
gata imediat să-i dedice nişte sforăitoare versuri) – mi-am
mai rostit opinia despre el: ne trebuie în arena politică tot
cam atât cât ne trebuie lăudătorii lui în publicistică. Sunt
rele necesare. Prin ele, de fapt prin distanţarea de ele ne
putem evalua. Prin distanţarea de ele ne putem lua pulsul
politic. Trista lor perpetuare ca oameni ascultaţi de alţii nu
ne sperie, nu ne îngreţoşează, ci ne avertizează că timpul
purităţii morale încă n-a sosit. Cei care iau în braţe pe Bîrlădeanu (uzurpând, astfel, imaginea adevăratului om politic) nu sunt decât nişte gerontofili, care vor să pară, în
lumea bună, degustători de otrăvuri. Cum unii dintre ei au
ştiut bine ce-i experimentul – chiar dacă acesta ţinea mai
curând de pedofilie – nimic nu e surprinzător. Surpriza
este, de fapt, supravieţuirea unui cadavru politic printre
moluştele vii ale prezentului printre momanii inculţi şi indecenţi ai zilei. Pe Adrian Păunescu îl scuză talentul. Pe
cei lădaţi de el îi incriminează acest talent lipsit de scrupule
şi criterii.
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Râsu’-plânsu’

Șobolaniada

Acum, în plină dezagregare, Frontul Salvării Naţionale
devine pilduitor ca un divorţ stârnit de iubire. Frontul de
azi este o palmă aplicată, peste vreme, unei naivităţi care
s-a întâlnit, făcând casă bună, cu incultura şi carierismul.
Aceeaşi este şi situaţia parlamentului care, cu fiecare zi,
arată tot mai jalnic, de fapt tot mai aproape de calitatea
reală a celor ce-l compun: oameni mici, care nu ştiu să
piardă, de un egoism şi o proastă creştere ducând cu gândul
mai curând la pensionarii unei case de corecţie decât la cei
care fac legile României. Ieşiri de-şa dreptul jenante, certuri violente, atacuri la persoană mai ceva decât în presa
pornografică de partid, insulte lipsite de simţul măsurii fac
din activitatea actualului parlament probă vie a vinovăţiei
unui întreg popor care şi-a desemnat drept aleşi nişte indivizi meschini, fără cultură şi maniere, lipsiţi nu de obligatoria înţelepciune, ci chiar de inteligenţă medie.
Seducător amalgam pentru cei puşi pe parvenire sau pe
păstrarea privilegiilor. Frontul se vădeşte a fi un cuib de
şobolani, dintre care cei mai fricoşi ţâşnesc la lumina zilei
arătându-şi adevăratul chip. Ei sfidează legile, aducând în
Parlament partide inexistente în momentul alegerilor indezirabile şi azi, dându-şi arama pe faţă în cel mai oripilant
mod cu putinţă. Ruşine mare pentru naţiune această şobolaniadă! Considerând o ruşine să facă parte dintr-un partid
condus de Petre Roman – care le-a fost baci o vreme bună,
fără să audă crâcneli în front –, doi indivizi din Tulcea şi
din Dolj se ploconesc în faţa ideilor lui Verdeţ, revenind
făţiş ceea ce au fost mereu. Se clamează patetic: ce ne
facem?! Adică, după viitoarele şi inevitabilele alegeri, în-
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cotro o apucăm? Pentru că, după circul de fiecare seară
oferit cu dărnicie pe micile ecrane, puţini dintre parlamentari mai pot spera la ocuparea bănoaselor fotolii din Dealul
Mitropoliei. Se discută despre decoraţii însoţite de avantaje
materiale, se pregătesc noi partide şi noi conjuraţii, şobolanii riscă totul pentru a supravieţui ca rasă, chiar dacă păgubitoare. Lupta din Front a demonstrat că atributul
dezgustător are şi grade de comparaţie. Chiar şi superlativul absolut.

145

Fotbal pe pâine

Ieremia şi mazeta

Ieremia, cel care ştie doar să dea doar cu oiştea-n gard
– pe numele lui de alint Laurenţiu Dumitrescu – arată tuturor celor limpezi la minte că exact mintea îi lipseşte. Sau
că respectiva minte îi e înceţoşată de o furie fără motive şi
limite. M-am întâlnit cu el, fără a-l fi cunoscut vreodată
(mulţumesc cerului!) în paginile săptămânalului „Cuvântul”. Fiecare dintre noi îşi expunea părerea despre cotidianul de sport la care lucrează şi despre concurenţa dintre
cele două ziare. N-am vrut să spun – deşi mi-a stat pe limbă
– că reproşez gazetei la care scrie numitul Dumitrescu, faptul că, din obligaţii profesionale, sunt silit s-o privesc zilnic
(având, e drept, bucuria celui care a mai câştigat o luptă cu
nişte adversari handicapaţi de varii deficienţe intelectuale).
Unul dintre oamenii „Gazetei sporturilor” – Adrian Vasilescu, bărbat adevărat şi de bună credinţă – îmi reproşa
chiar deunăzi că am admis să apar într-o publicaţie alături
de un ipochimen. I-am dat dreptate.
Repet: nu ştiu – şi nici nu mă interesează să aflu – cum
arată ţaţa cu numele de Dumitrescu. Nu e important. E,
însă, rău ca un câine turbat, colportând zvonuri şi temânduse, gazetăreşte vorbind, şi de tremurătoarea-i umbră pe ziduri ori pe hârtie.
Am încercat în prea multe rânduri să privesc cu înţelegere şi dezangajare ceea ce Andi Vilara a numit, inspirat,
„Mazeta sporturilor”. Dar atunci când simt că oamenii ei
nu ştiu să iasă în lume decât pentru a muşca tururi şi a inventa duşmani, mânia se împleteşte cu dezgustul. Bârfitor
şi mahalagiu, dumitrescul care a reprezentat respectiva gazetă se descalifică prin ce-a spus. Pentru că de gândit, fiţi
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siguri, nu poate fi vorba, el şi colegii lui nefăcând eforturi
mari decât de-a copia şi prelua, zilnic, ideile şi formulele
gazetăreşti ale celor pe care-i invidiază tocmai pentru că
le pun în evidenţă impotenţa.
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Cocteil molotov

Trambulina prostiei

Recunosc: ascult radioul şi privesc, seara târziu, la televizor. Şi mărturisesc, fără bucurie, că mi-e destul de greu
să înghit toate agramatismele şi gogomăniile pe care le propagă cele două canale de comunicare a informaţiilor. „Cronica parlamentului”, de pildă, produce greaţă. Indivizi ce
par întârziaţi mintal vin, pe micile ecrane şi ne învaţă ce şi
cum. Aceşti retardaţi trebuie trataţi ca atare. Ei consideră,
ca orice copil bolnav de boala lui Calache, că pot migra
din partide existente în altele inexistente, cam după voia
lor, ignorând cu idioată superioritate legile ţării. Pe cine
reprezintă un independent ca Ninosu, acest anonim pe care
numai cartea recordurilor într-ale neroziei îl poate scoate
la iveală? Pe cine reprezintă atâţia independenţi care n-au
făcut şcoală câtă vacanţă au avut, să zicem, Roman şi
Iliescu. Analfabeţii cu pricina au apărut în viaţa politică românească numai pentru că au fost trecuţi pe listele F.S.N.
Altfel, ieşea în prim plan un bezmetic de felul lui Dumitraşcu, această caricatură naţională? Se iveau pe scena politică, fără să fi abuzat de F.S.N., unul ca Dan Iosif sau un
criminal şi bişniţar dovedit precum Moiş? Să fim serioşi.
Individul dement cu numele istoric de Brătianu nu putea
să facă parte decât dintr-un parlament de circari. Oameni
de nimic, capabili să facă parte din orice partid, numai să
mai sugă vreo patru ani din ţâţa dulce a puturoşeniei cotidiene, când numai ei hotărăsc dacă se-mbată sau merg săşi uite numele la cârciuma „Select”. Boşorogii din fruntea
celor două camere au ajuns marionete din hârtie igienică
în faţa celor care i-au suportat cu silă până azi. Bătălia jegurilor continuă. Ea dezgustă ţara. Parlamentul de mario-

148
nete a distrus imaginea ţării în lume. Cum o să semene România cu Dumitraşcu? Cum se poate identifica o ţară ce se
respectă cu un comunist sadea ca Bîrlădeanu? Cum să
ieşim cu faţa curată în lume atunci când păstrăm, în structurile de decizie, activişti care nu ştiu altceva decât ce i-a
învăţat acela pe care tot ei l-au asasinat în decembrie ’89.
Când şi în ce alegeri a candiadt P.S.M. – ascuns precum
cariul acum doi ani şi ieşind acum, ca sifilisul pe faţa celor
damnaţi, în faţă? Când a câştigat locuri în parlament tribunul beţiei de vorbe şi alcool?
Din ce candidaţi în alegeri s-a constituit noul grup parlamentar F.S.N. – 22 decembrie, care nu s-a supus democraţiei urnelor, dar doreşte acum să acapareze legislativul?
Numai o naţiune lipsită de demnitate, numai un popor fără
coloană vertebrală poate admite asemenea hibrizi hidoşi în
viaţa sa politică. Atenţie, oameni buni, prostia devine agresivă şi e gata oricând să-i înghită pe cei prea concilianţi.
Dacă ne respectăm, să lovim farseurii acolo unde îi doare
mai tare. Deci nu în cap, deoarece poartă acel apendice
doar pentru a nu le ploua în gât.
Liderii politici, care au dobândit, fără alegeri şi concurenţă reprezentanţi în parlament, ar trebui deferiţi justiţiei
pentru aceste matrapazlâcuri, pentru această uzurpare. Şi
Verdeţ şi Cornescu şi cel care nu merită numit, sunt doar
nişte jalnici care vor să păcălească legea, aşa cum au tot
făcut-o. Un hoţ de informaţii Agerpres să candideze la preşedinţie? Ce-ai greşit, Românie, pentru a fi încălecată de
handicapaţi? Unul vine cu un cartof în loc de platformă
electorală, altul vine cu o platformă electorală semănând
cu un cartof, încotro mergem oameni buni? Prostia tinde
să devină trambulină şi lege în România. Iar să fie declasaţii şi descreieraţii cei care ni se oferă drept candidaţi?
Atenţie, lăutarii pustiei vor iarăşi scandări de lozinci, portrete-n băţ şi demenţă colectivă. Arătaţi-le calea spre spital!
Altfel, ne vor arăta ei calea spre Cimitirul Eroilor.
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Druga vorbitoare
Încă un argument privind calitatea parlamentarilor
noştri: deunăzi, campioanei olimpice şi recordmanei mondiale Doina Melinte i s-au şutit, în plină Cameră a deputaţilor, nişte bani. Deloc puţini şi mai deloc româneşti. Şi, în
locul scuzelor pe care păgubaşa le merita (măcar atât!) din
partea colegilor ei şterpelitori, se ridică un anume Drugă
(femininul de la Drug?) care spune că marea sportivă a folosit mai mult picioarele decât capul în parlament. Păi,
decât un cap cum e cel al drugii, infinit mai inteligente sunt
picioarele Doinei Melinte. Fostul gazetăraş din Braşov a
comis o imensă mârlănie, convingându-ne o dată în plus
de calitatea mai puţin decât îndoielnică a celor care ne dau
legi. Mai lipsea doar înjurătura de rigoare sau un semn scabros pentru ca tacâmul să fie complet şi să ne simţim ca
într-o crâşmă sordidă dintr-un colţ de mahala.
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8.
„Cuiul” acestei săptămâni s-a născut după un sever proces de conştiinţă. Luat de valul umorilor de tot felul, mam surprins păcătuind prin răutăţi necenzurate şi ieşiri ce
nu-mi sunt, temperamental, proprii. Fapt pentru care, după
obligatoria MEA CULPA, încerc să revin la tonul firesc,
la o mai limpede privire şi la o cât mai atentă cumpănire a
argumentelor. Procesul acesta de clarificare – normal şi necesar – aş vrea să fie privit ca un semn de respect faţă de
cei care mă onorează cu parcurgerea paginii de faţă.
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Turnul Babel

Ghinioane în amor

Cred că am mai spus-o iar cei care mă cunosc au observat bine că aşa-i, una dintre marile mele slăbiciuni (dureroasă, dar imposibil de reprimat) este credinţa în prietenie,
convingerea că oamenii cărora li te alături în clipele lor
grele îţi vor fi alături atunci când le vei cere, la rându-ţi
ajutorul. Am nutrit mereu speranţa de care nu cred că mă
voi lecui, că dragostea nu poate avea drept monedă de
schimb meschinăria dispreţuitoare. Aşa cum continui să
mă iluzionez că aceia care au alcătuit o echipă călită în
multe încercări, presărate cu multe sacrificii şi dovezi repetate de fidelitate, nu pot să devină – chiar adversari în
idei ajungând – exact contrariul a ceea ce-au dovedit o dată
măcar că pot să fie.
Cu aceste gânduri am pornit la scrierea rândurilor de
faţă, care nu se vor a fi lamentări, ci evidenţierea unor simple ghinioane în amor, chiar dacă, spunând asta, s-ar putea
crede că bagatelizez o veritabilă suferinţă. Dar despre lucrurile cu adevărat dragi – spunea Camus – se poate vorbi
cu uşurătate. Spre a nu se însăila generalităţi, voi declara
că mă bucură sincer revirimentul unui condeier de rasă,
mult drag sufletului meu, Victor Niţă, împreună cu care,
după propria-i expresie, am mâncat o pâine amară. Pofta
de scris (de a cărei lipsă mi s-a tot plâns în perioada cât am
fost alături la „Sportul românesc”) i-a revenit odată cu revenirea sa la două iubiri trecute (ca timp) – „Flacăra” şi
„Expres” (Magazin, de această dată).
Mâhnirea pe care vreau s-o exprim aici se leagă de evidenţierea unor trăsături caracteriale care abia acum mi se
vădesc în ceea ce-l priveşte pe blândul meu prieten poet: o
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ciudată dorinţă de vendetă, o fire de luptător neştiută până
acum, dar, mai trist ca orice, o tendinţă, greu reprimată, dea macula ideile pe care le-a slujit până mai deunăzi şi de
care, cu aparenţă eleganţă, se dezice, insinuând, cu
neașteptata răutate a celui ce-a ţinut mult în el o adversitate
de care s-a simţit măcinat, că noi, cei pe care ne-a părăsit,
am fi lipsiţi de simţul dreptăţii, aceasta nereprezentând în
ochii noştri mai mult decât viaţa unei muşte. Răbufnirea
lui Victoraş (aşa-i spuneam, cu inimă bună pusă-n vorba
de alint) are o motivaţie surprinzătoare având în vedere nobleţea pentru care aş fi pus mâna-n foc simţirii şi judecăţii
sale : frustrarea. Faptul că n-a umblat prin lume (aşa cum
a făcut-o, să zicem, Ovidiu Ioaniţoaia), adevărul că nu prea
s-a bucurat de onorurile altor cronicari sportivi (exemplul
dat mai înainte este şi-n acest caz valabil) îl fac pe Victor
Niţă să se simtă solidar cu „o mână de ziarişti prăpădiţi”
(înţelegeţi ironia!), care se vor bate până-n pânzele albe
pentru cauza în care cred. Cinstea nu este o categorie etică
– fie şi numai la nivel teoretic analizabilă – de neglijat. Dar
ea nu se împacă deloc cu abandonul datorat neputinţei şi
nici cu revanşa la care te-mpinge presimţitul eşec. Deziluzionată, poziţia lui Victor Niţă poate fi o simplă toană de
„poet jovial” sau începutul unei crize determinate de un fel
de scindare a personalităţii. Poate că, adunându-se tot felul
de neîmpliniri sau de complexe să fi răbufnit fără voia-i.
Sau poate că a fost doar un exerciţiu de stil în cheia răutăţii
gratuite şi nemeritate.
Nu îndrăznesc să-i dau sfaturi şi nici nu mă indignează
peste măsură această farsă gazetărească, semănând a revanşă peste timp. Fără să mă atingă direct, ea mi-a atras
atenţia asupra transformărilor pe care le poate suferi un
condei care-şi adaugă venin cernelii. Nu încerc să iau apărarea nimănui, cu atât mai puţin a celor care pot să se apere
singuri mai bine decât aş reuşi-oi eu. Sunt numai trist şi
derutat. (la fel de trist şi derutat cum am fost la aflarea veştii că o tânără ziaristă în al cărei destin publicistic îmi pusesem speranţe imense, preferă unei ieşiri în arenă – care
i-ar fi fost cu adevărat benefică – ascunderea după fileul
comodităţii şi păstrarea unor avantaje, dintre care lipsa de

implicare civică nu este cel de pe urmă)
Aş vrea să pot spera, fără a fi contrazis cu brutalitate,
că baricadele sunt menite luptei celor cu har de luptători şi
nu folosesc drept bănci pentru odihna călătorilor pentru
care orice drum pare lung şi greu. Altfel, riscăm să nu ne
mai întâlnim pe aceste baricade. Şi cum nu agreez subsolurile, am putea chiar să ne despărţim. Pentru o vreme sau
pentru o viaţă.
153
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Râsu’-plânsu’

Tăcerea, ca o crimă

După ce a publicat zile la rând, pe prima sa pagină, fotografia din faţă şi din profil a lui Miron Cosma, primul
ziar liber al Revoluţiei române, „Libertatea” (dispus să
ofere un milion celui care va emite mandat de arestare pentru liderul minerilor Văii Jiului), tipăreşte în extenso rechizitoriul întocmit de un procuror hunedorean, prin care
Miron Cosma e acuzat de comiterea infracţiunii de omor
din culpă. Bucuria editorilor respiră din chiar corpul de literă cu care a fost cules textul respectiv, din sărbătoreştile
aldine care acoperă coloane bune, totul voind să spună –
cât mai plin de greutate şi cât mai festiv cu putinţă că, iată,
în fine, temutul infractor va fi judecat şi pedepsit exemplar.
Regret că am să întunec, prin ceea ce voi spune, satisfacţia colegilor de la „Libertatea”, pe care-i stimez şi admir
fără vreo rezervă. Dar documentul pe care l-au oferit cititorilor este chiar dovada că Miron Cosma nu va cunoaşte
binefacerile puşcăriilor postrevoluţionare. Va primi, poate,
o pedeapsă oarecare, graţiabilă. Şi cu asta – basta. Sunt,
slavă Domnului, destui – şi mult mai puţini importanţi
decât acela care a uzurpat câteva ceasuri fotoliul preşedintelui Senatului – cei care au comis asemenea accidente şi
au scăpat, ocupând locuri de frunte prin locurile unde trăiesc ei, dar nu mai trăiesc cei accidentaţi.
Problema, cred eu, ar fi trebuit altfel pusă; şi, în acest
caz, meritul ziarului „Libertatea” ar fi fost imens, chiar
dacă şi premiul ar fi trebuit substanţial sporit. Căci adevărata problemă este aceea a pedepsirii acelora care au terorizat o întreagă Capitală, au impus – pe fondul unor
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slăbiciuni de neiertat ale celor mai înalţi dregători ai statului – schimbarea unui prim ministru, au dezertat adesea de
la realele lor îndatoriri, forţând trenuri şi gări, aducând României imense pagube materiale şi morale. Şi, între ei, fireşte, a liderului lor. Lider care îşi sporeşte vinovăţia – şi
aşa uriaşă – printr-o condamnabilă tăcere. El ştie multe –
sau cel puţin aşa sugerează – despre subteranele politicii
ultimilor doi ani, dar tace, şantajând prin nerostirea de
nume şi nedezvăluirea resorturilor care au azvârlit asupra
Bucureştilor stigmatul barbariei. Aceasta este vina cea
mare. Crima, de fapt. E de-a dreptul mirabil cum se poate
ca ziarele să fie pline de declaraţiile lui Miron Cosma şi de
ameninţările sale voalate cu privire la participarea lui şi a
vârfurilor puterii la cumplitele evenimente minereşti, iar
procuratura să nu poată obţine de la telegenicul lider nici
o informaţie exactă. Instigator, făptaş, dar şi tăinuitor,
Miron Cosma este unul dintre pilduitoarele exemple care
demonstrează lipsa de forţă a puterii noastre judecătoreşti,
incapacitatea acesteia de a determina întronarea principiilor statului de drept.
Satisfacţia minoră a înfundării lui Miron Cosma în postură de şofer este de-a dreptul derizorie. Dar ea mai face şi
un alt deserviciu tentativelor de-a afla adevărul: schimbă
un macaz, înlocuieşte o gravă vinovăţie (de care o lume întreagă e convinsă, pe care numai noi n-o recunoaştem şi
nu catadicsim să încercăm s-o dovedim) cu o eroare omenească, lipsită de element intenţional. Ca şi cum, în loc să
fi fost condamnată pentru toate relele pe care le-a abătut
asupra satului pe care l-a incendiat, o piromană ar fi fost
adusă în faţa instanţei pentru întrerupere ilegală de sarcină.
În aceste condiţii, pentru ca pedeapsa meritată de minerul de şoc al Văii Jiului să ajungă la dimensiunile-i fireşti, acesta ar trebui să fie condamnat, pe rând şi laolaltă,
pentru practicarea jocurilor de noroc, proxenetism, viol,
hoţie de buzunare, luare şi dare de mită, nerespectarea regimului armelor de foc, deoarece pentru jaf, tâlhărie sau
vandalism nu va cuteza nimeni, iar despre trecerea frauduloasă a frontierei din păcate nu poate fi încă vorba. Poate
doar dacă investigaţiile vor deveni cumva (slabă speranţă!)
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mai sistematice şi mai aplicate. Altfel, nu ne-ar mira ca viitorul parlament să se mai pricopsească, înlocuindu-i pe
alţii, cu încă un făcător de legi recomandat electoratului de
multe fărădelegi.
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Fotbal pe pâine

Contestaţii

Recentul antrenament cu letonii a adus în faţa câtorva
mii de spectatori – mai puţini decât la meciul Steaua - Electroputere – o serie de personaje mult contestate, despre
care ziariştii şi chiar publicul s-au pronunţat cu evidentă
ostilitate. Cel dintâi este, fireşte, Dinu. N-am schimbat cu
actualul selecţioner, de-a lungul anilor, mai mult de o sută
de cuvinte, mai ales saluturi. Convingerea mea este că bărbatul acesta, incontestabil inteligent, dăruit cu ambiţie şi
har – ca fotbalist –, poate fi, datorită acestor calităţi, omul
providenţial în campania pentru America. Asta pentru că e
făcut pentru luptă, nu-i dispus să piardă, trăieşte cu intensitate şi are putere de concentrare. Victoria, aparent fără
semnificaţie, din primul său meci la cârma naţionalei, are
pentru el o însemnătate care, sunt sigur, se va vedea mai
bine şi va rodi peste timp. Al doilea se numeşte Gino Iorgulescu. Compensând, prin temperament flegmatic, vulcanul de alături, Gino este un admirabil om de echipă, cu
spirit de sacrificiu, deschis spre camaraderie. Aşa cum ar
fi putut alcătui un cuplu de fundaşi centrali de netrecut,
odinioară, cei doi formează acum un binom impunând prin
coeziune sufletească şi prin dorinţa de-a arăta ce ştie fiecare şi ce pot împreună. Vine rândul lui Răduciou, despre
care cred că are clasă şi viitor. Împătimit al mişcării fără
întrerupere, agil şi spontan, acest băiat se va căli la focul
fluierăturilor (ca şi Dinu odinioară), devenind un caracter.
Ceea ce, adăugat talentului nativ, este suficient pentru a
face din el un fotbalist de rasă. Huiduit a fost şi Ilie Dumitrescu, deprins cu răsfăţul tribunelor. Duşul rece face bine
şi în cazul lui, potenţându-i talentul de care nimeni nu se
mai poate îndoi. În fine, Belodedici, pe care numeroşi ro-
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mâni de bine nu l-ar mai fi dorit printre tricolori, a vădit
tăria morală de a-şi ocupa locul meritat, de a se bucura alături de foştii, actualii şi viitorii coechipieri şi de a ne întări
speranţele în izbânda finală. Dincolo de aceste succinte
aprecieri strict subiective, un lucru e cert: toţi cei numiţi
până acum vor intra cu voia sau fără voia acelora care îi
privesc cu ură sau dispreţ, în istoria fotbalului nostru. Dar
nu ştiu câte dintre numele celor ce-i blamează ori îi tratează cu superioară neîncredere vor mai fi reţinute de microbiştii anului 2000. Ba ştiu, dar nu vreau (încă) să spun.
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PRECIZARE. Îndeplinesc, pe această cale, rugămintea
prietenului Adrian Vasilescu, secretar general de redacţie
la „Gazeta sportului”, de a preciza că domnia sa a criticat
modul în care redactorul săptămânalului „Cuvântul” a greşit punând alături doi gazetari de la două ziare rivale fără
a ţine cont, aşa cum s-ar fi cuvenit, de poziţia fiecăruia în
angrenajul publicaţiilor pe care le-au reprezentat. În legătură cu altfel de diferenţe (în afară de înălţime, greutate,
vârstă şi vestimentaţie), chiar dacă au fost lesne sesizate
de cititorii „Cuvântului”, ele n-au făcut obiectul aprecierilor domnului Adrian Vasilescu. Ceea ce mi se pare întru
totul firesc, el cunoscându-le prea bine pentru a le mai
relua. Ceea ce nu l-a împiedicat pe un vajnic puşcaş să-l
avertizeze pe un anume l.d. că, la rigoare, are gloanţele pe
ţeavă.
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9.
Vizibilul fariseism – multicolor politic – reprezintă calul
de bătaie al “Cuiului” din această ediţie. Fără urmă de revoltă sau de falsă uimire, această ediţie a foii noastre se
amuză constatând că atât mai marii cât şi mai micii ne consideră – pe noi, spectatorii circului zilnic al unei perioade
de tulbure balans – mai proşti decât suntem. Chiar dacă,
una peste alta, suntem şi mulţi.
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Turnul Babel

Inocenţi, ignoranţi şi sadici

Eroare fundamentală, imposibil de corectat, mai ales la
vârsta pe care o am n-am cunoscut în viaţă o iubire mai pătimaşă decât aceea pentru gazetărie. Trăiesc numai pentru
asta. Dragostea pentru construirea unui ziar nu-şi află, în
ceea ce mă priveşte, rival. De-asta, poate, sunt greu de
urnit de pe acest teren, cu toate că mulţi şi nu fără forţă au
încercat s-o facă. Am zămislit câteva publicaţii – cotidiene,
hebdomadare, reviste – şi încă nu m-am sastisit de reluarea,
acestei sisifice întreprinderi, de câte ori simt că acest lucru
e posibil. Chiar acum, când scriu aceste rânduri, gândul
îmi zboară spre un cotidian pe care doresc să-l scot la lumină peste câteva săptămâni. În vederea urnirii sale am
apelat, în zilele din urmă, la câţiva dintre tinerii gazetari
pe care-i cunosc şi care socoteam că vor fi bucuroşi să reluăm împreună lucrul, aşa cum am făcut-o şi altădată.
Mizam pe inocenţa lor, pe setea de-a privi drept şi de-a
spune cinstit tot ce observă şi află. Mă mai gândeam, apoi,
că destui dintre ei n-au progresat, încă, în meserie şi că
lupta împotriva ignoranţei îi va împinge spre reluarea experienţelor noastre, apte să-i mai şcolească puţin. Cu bucurie spun, n-am fost refuzat de niciunul dintre ei. Dar
înainte de-a afla ce fel de ziar intenţionez să pornesc – comunist, legionar, original – m-au întrebat cum stau cu
banii. Şi mi-au cerut, de la obraz, salarii mari, excluzând,
însă, vreo obligaţie anume pentru obţinerea acestui salariu.
Urma, deci, să le plătesc buletinele de identitate sau faptul
– formidabil, altfel – de a se fi născut. Cifrele fluturate prin
faţa ochilor m-au năucit. Pretenţiile m-au speriat. Toţi, dar
absolut toţi, se consideră deja – pentru simplul fapt de a-şi
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fi aşezat numele dedesubtul unor texte tipărite prin ograda
fără uluci a presei noastre răvăşite – nişte nume, nişte profesionişti. Dătători de direcţii, vizionari, creatori de inimitabile modele scriitoriceşti. Mai toţi, foşti sau actuali
directori sau redactori şefi. Nu i-am condamnat pentru asta
şi nu i-am dispreţuit. Timpul nostru i-a învăţat să procedeze
aşa, pierzându-şi inocenţa, adâncindu-şi ignoranţa şi cultivându-şi sadismul. Îi iubesc pe mai departe. Iar ziarul are
să apară. Fără ei, desigur. Şi va fi cu atât mai bun cu cât la
temelia lui am zidit o lacrimă. Nu sărată, ci amară.
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Râsu’-plânsu’

Dedublaţii se delimitează

Învingătorii alegerilor locale – Convenţia Democratică
şi Frontul Salvării Naţionale – par, în clipa de faţă, doi boxeri care, pregătindu-se pentru meciul decisiv, încep prin
a-şi fractura braţele. După care îşi scot (fiecare sieşi) câte
un ochi. Sporind, în felul acesta deruta suporterilor, gata
să creadă, în orice moment, că asistă la un aranjament dinainte bine gândit, la un joc trucat, plin de indivizi alunecoşi, despre care nu ştii niciodată ce să crezi. În privinţa
lui Radu Câmpeanu, părerile s-au mai cristalizat. Dornic
să pară permanent un campion al subtilităţilor politice (şi
reuşind adesea, pe fondul nepriceperii celor mai mulţi dintre politicienii noştri în a tulbura, cu ştiinţă şi profit, apele
electoratului), preşedintele P.N.L. mai trage o cacealma
credulilor săi tovarăşi de drum şi iese iar în faţă. Asta, în
condiţiile în care ştie mai bine ca oricine cum şi de către
ce forţe va fi folosită respectiva scindare. Pe de altă parte,
Frontul devine un vulcan de ambiţii. Sumedenie de anonimi se simt umiliţi de fostul lider naţional, după un îndelungat exerciţiu al umilinţei. Petre Roman, pe de altă parte,
sătul să tot pară împăciuitorist şi manevrabil, considerând
că ţara are nevoie de o cârmă bine ţinută, impune regulile
jocului, ceea ce-i sperie teribil pe destui parlamentari, careşi usucă batistele înlăcrimate pe gardurile Cotrocenilor şişi dau, apoi, arama pe faţă. Ce zice, de pildă, un ales al
botoșănenilor? Că actualul FSN se abate de la programul
iniţial, introducând economia liberală de piaţă, cu care el
nu este de acord. Păi cum să fii de acord, măi, aprodul purice! Tu ai fost învăţat cu indicaţii preţioase, cu bani de la
buget, cu liniştea nemuncii bine plătite. Deci, iată-te îm-
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potriva reformei. Dar ţinând sus stindardul lui 22 decembrie! Stau şi mă întreb câţi dintre impostorii de acest gen
au să mai mâzgălească, prin apropierea de ele măcar, băncile parlamentului, după noile alegeri. Şi cu câţi clovni naţională ne vom mai pricopsi, spre a ne descreţi frunţile
seara, la „Cronica parlamentului”, dar şi spre a ne înnegura
zilele prin legi aberante. Actuala fărâmiţare nu prevesteşte
nimic bun. Sau pregăteşte temeinic necesara brambureală.
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Fotbal pe pâine

Cupă fără şampanie

În prag de sezon al disputelor internaţionale, echipa de
fotbal Oţelul Galaţi, s-a şi grăbit să ne dăruiască o umilinţă,
învinsă fiind de o formaţie turcă din mijlocul clasamentului
în finala Cupei Balcanice. Asadar, cum ne-am obişnuit,
pornim cu stângul pe tobă. Invocăm arbitrajul, clima, nocturna, gazonul, publicul şi ne zdrobim să trecem cât mai
degrabă la profesionism, de parcă am vrea să trecem Neajlovul, vara, când n-are apă. Mâncăm, e drept, fotbal pe
pâine, dar nu şi pioneze. Atât.
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Cocteil molotov

Domnilor profesori, cu sfială

Doi domni, trecuţi bine de prima tinereţe, atrag tot mai
mult atenţia opiniei publice, fiind acuzaţi cu înverşunare
şi stârnind întrebări cu privire la raţiunile în baza cărora au
fost concitaţi acolo unde se află aninaţi în prezent. Ambii
sunt numiţi profesori. Despre ambii se vorbeşte însă, cel
mai adesea cu sfială, spunându-se că nu e bine să-i ai duşmani pe respectivii. Este vorba, aţi ghicit, de domnii Virgil
Măgureanu şi Răzvan Theodorescu. Ambii se disting prin
eleganţă comportamentală, prin erudiţie, prin cărţi scrise
şi tipărite. Dar, în acelaşi timp (ultimii doi ani au dovedito din plin), ambii sunt pătimaşi, răzbunători şi rigizi în privinţa opţiunilor politice (şi a ceea ce decurge de-aici,
fireşte), dar, mai ales, ambii au minţit cu osârdie, şi, când
au fost prinşi cu mâţa-n sac, au tăcut mâlc.
Domnul profesor Virgil Măgureanu este, se spune, un
admirator şi un partizan făţiş al preşedintelui ales. Asta nu
este nici o calitate, nici un defect. Atunci când a fost numit
director al SRI se ştia la fel de bine ca şi azi că, sub numele
conspirativ de Mihăilă, a servit, căpitan fiind, securităţii
statului, fiind racolat prin 1972. Ştiau (şi au scris-o) ziariştii, o ştia, desigur, şi domnul Ion Iliescu. Dar, în faţa parlamentului şi, implicit a poporului, domnul profesor
Măgureanu a ascuns lucrul acesta. De ce? Doar nu era să
fie pus în postura de-a organiza un serviciu naţional de informaţii un geamgiu, un croitor sau un simplu profesor!
Dar, din motive propagandistice şi electorale, într-un moment când pretutindeni se striga jos securitatea, iar Mazilu
era mazilit tocmai din această pricină, nu putea fi domnul
profesor Măgureanu atât de naiv încât să-şi pună cinstea
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la bătaie. Şi-a pus, în schimb, abilitatea şi obrazul. Prima
l-a ajutat, celălalt ar trebui să-i roşească. Preşedintele ţării
susţine că „nu pot plana dubii privind calitatea morală” a
domnului profesor. Să asistăm, la o legiferare a minciunii,
la o transformare a ei în politică de stat? Păi, dacă am înţeles eu bine, tocmai la partea de morală nu e ceva-n ordine
cu domnul profesor. Poate fi, adică, socotit moral cineva
care minte public, ziua-n amiaza mare, o naţiune întreagă?
Sigur, n-a pierdut nimeni demnitatea ca s-o găsească demnitarii noştri pe stradă, dar parcă-parcă o demisie – sau o
pensionare la cerere (gen Caraman) şi o înlocuire (după
aceeaşi metodă) a sa cu un consilier prezidenţial ar fi metoda cea mai potrivită şi mai la-ndemână, atât pentru filosoful disident (nu e vorba, desigur, de Noica sau de Tuţea!),
cât şi pentru izolatul nostru preşedinte. Dar poate că mai e
nevoie de contribuţia organizatorică a domnului profesor
– fie în alegeri, fie în vreo muncitoriadă bine motivată şi
pusă la punct. Nu de altceva, dar terenurile din faţa Teatrului Naţional îşi aşteaptă însămânţătorii.
Şi domnului profesor Răzvan Theodorescu i s-a tot solicitat demisia, chiar de la tribuna senatului, loc de unde
academicianul Al. Bîrlădeanu i-a şi tras o critică deosebit
de constructivă şi de televizată. Dar şi celălalt profesor se
agaţă ca înecatul de un fir de pai, riscându-şi liniştea viitoarei civilii şi bunul renume, destul de ofilite, altfel. Apărând mai mereu cu mâna-ntinsă în faţa telespectatorilor pe
care-i consideră subjugaţi definitiv de impecabila-i dicţie,
domnul profesor se cam bâlbâie atunci când e luat din scurt
şi întrebat cu privire la tot soiul de sume care s-au strecurat
prin felurite buzunare în vremea din urmă.
Ne-am dorit – şi bine-am făcut – intelectuali autentici
în posturile reclamând prezenţa unor inteligenţe. Dar despre caractere am vorbit mai puţin. Fapt pentru care ne-am
pricopsit cu tot soiul de profesori – unii care nu şi-au dat
nici bacalaureatul, dar tot cu titlul de profesori sunt alintaţi
– care ne predau lecţia mersului pe picioare de plastilină
şi a scenariilor menite să ne ia piuitul. Din păcate, prin tot
ce-au făcut şi fac, ei maculează tocmai imaginea celui pe
care se străduiesc prin toate puterile şi machiavelicurile de
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care sunt în stare să-l susţină şi să-l apere. Iar acela – blând,
concesiv şi dominat parcă de personalitatea profesorilor –
acceptă. Mai mult, se pare că vrea să-şi tocmească şi un
dascăl de gazetărie, specialist în iubire. Nu şi în linişte. Om
vedea.
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POVEŞTI DE ADORMIT ADULŢII
● viermele invidiei
Blamată cel mai adesea, ironizată însă permanent, redacţia sportivă a Televiziunii face, s-o recunoaştem, şi lucruri bune – după puterea oamenilor de care dispune,
evident. O realizare aparte o reprezintă secvenţa în care,
fără vreun comentariu, nici inteligent, nici inept, sportiva
noastră de excepţie Doina Melinte lupta cu timpul şi cu adversarele, urca pe podiumul de premiere şi privea tricolorul, ascultând imnul naţional, în vreme ce, de cealaltă parte
a ecranului, un deputat fără nume şi carieră publică o jignea, insultând astfel sportul românesc şi unul din simbolurile sale de azi şi de mâine.
O altă transmisie care ne-a bucurat sufletele a fost aceea
de la Cluj, în care a fost prezentat excepţionalul spectacol
de baschet reprezentând varianta românească a celebrului
„All Star Games”. Iniţiativa organizării unei asemenea pretenţioase manifestări sportive a aparţinut „Sportului românesc” şi, mai concret, redactorului său de specialitate,
Mihai Popescu acela care a întreprins cele dintâi şi cele
mai importante demersuri. Speriaţi ca nu cumva, prin recunoaşterea acestor merite, respectivei publicaţii să i se
facă reclamă gratuită, cronicarii sportivi au trecut, cel mai
adesea, cu vedere meritele acelora care-au gândit primii şi
au făcut tot ce-a depins de ei pentru ca meciul Est-Vest să
aibă loc. „Gazeta Sporturilor”, de pildă, n-a suflat o vorbă.
Ceea ce, profesional vorbind, este o gafă. Dar, omeneşte
de această dată, ce altceva în afară de gafe ar putea dărui
cititorilor săi respectiva publicaţie, suficientă sieşi, lipsită
de idei, dând sentimentul unui cimitir umblător, dar sulemenit nevoie mare. La fel a procedat – regretabil – „Ade-
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vărul”. Şi încă alte ziare şi reviste. Dar durerea cea mai
mare, deziluzia cea mai cruntă ne-a oferit-o tocmai generoasa – ca spaţiu – Televiziune. Reţinut, Bogdan Stănculescu s-a ferit ca dracu’ de tămâie să pronunţe prea multe
vorbe despre organizatori, rezumatul de pe programul I
fiind, pentru el, de-a dreptul descalificant. Înţeleg invidia,
ca probă a mimicii de suflet şi spirit. O detest, dar o şi scuz.
Fără să uit, însă, că ea reprezintă avangarda prostiei şi
ariergarda fuduliei.
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Facem noi ce facem şi nu ne-aliniem deloc la moda
lumii. Iată, premierul englez John Major primeşte un ou în
plină figură, iar fostul preşedinte american Ronald Reagan
se trezeşte cu ditamai statueta de sticlă în cap. Noi, însă,
nici cu un trandafir sau cu un crin nu suntem capabili să
alintăm pe ştim noi cine! Sau nu ştim?
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10.
Această ediţie se opreşte asupra unui subiect mult discutat, însă mereu actual : VIAŢA PRESEI. Rândurile de
mai jos au fost aşternute într-una din nopţile Paştilor, autorul lor căutând, pe cât l-au lăsat puterile şi înţelepciunea
să mediteze, sine ira, pe marginea unui eveniment care,
deşi menit să surprindă şi să fie viu şi (poate) favorabil comentat, a trecut aproape neobservat : cotidiana „revistă a
presei” oferită de Televiziune şi încredinţată lui Emanuel
Valeriu. Mă aplec asupra ei, căutând să-i descifrez menirea,
utilitatea, resorturile care i-au determinat apariţia, precum
şi locul ei în viaţa presei scrise, pe care i-aş rezuma astfel:
CACIALMAUA DE LA MIEZUL NOPŢII.
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Cacialmaua de la miezul nopţii
1. LUPTA DE-O VIAŢĂ CU LIMBA ROMÂNĂ
Dumnezeu şi Emanuel Valeriu mi-s martori că n-am
făcut parte niciodată din corul (tot mai numeros în ultima
vreme) care l-a înjurat cu osârdie pe ultimul, dorindu-i şi
obţinându-i, până la urmă demiterea din postul de director
general al Televiziunii. Mai mărturisesc, riscând grave sudălmi, că l-am şi simpatizat o vreme, pe respectivul gazetar
(pentru că a fost, realmente, aşa ceva, prin asta neînţelegându-se neapărat că ar fi avut şi har scriitoricesc), căruia
nici azi – deşi a făcut şi a spus multe lucruri care, moralmente, m-au îndepărtat definitiv de el – nu-i port pică. Iaş putea acorda chiar circumstanţe atenuante (legate de
vârstă, mai ales) pentru o parte din acţiunile oportuniste şi
servile sau pentru pornirile sinucigaşe care l-au aruncat (ori
a fost azvârlit de alţii) în faţă, tocmai când ar fi fost mult
mai înţelept să tacă. Dar acestea sunt lucruri ce-l privesc
direct, pentru ele plătind destul prin dispreţul cu care e privit de majoritatea confraţilor, care-i pot scuza mult mai
uşor greşelile frecvente de exprimare şi lupta (pierdută) deo viaţă cu limba română decât modul în care s-a abandonat,
cu voluptate, aş zice, celor care, până la urmă, s-au lipsit
cu uşurinţă de ploconelile sale lipsite de graţie.

2. TELEVIZIUNEA SCHIMBĂ MACAZUL
Motivele care m-au împins la scrierea textului de faţă
nu sunt, însă, legate de conturarea personalităţii inconsistente a lui Emanuel Valeriu, ci ele se leagă de o (cel puţin)
ciudată schimbare de macaz a Televiziunii în ceea ce priveşte atitudinea ei faţă de presa scrisă. O schimbare vizibilă
cu ochiul liber, ba chiar impusă vederii. Fireşte, acarul desemnat drept autor al acestei manevre nu putea fi altcineva
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decât Emanuel Valeriu, un fel de armă secretă a Televiziunii, precum, până nu de mult, Silviu Brucan. Aşadar, iatăl într-un miez de noapte pe respectivul Valeriu aşezat pe
un scaun şi frunzărind albeţe unor ziare pe care se prefăcea
că le comentează, el citind, de fapt, titlurile care-i picau
primele înaintea ochilor sau pe care trebuia să le recite.

3. STALIN ŞI „BULANGIII”
Primul (şi singurul) dispus a face temenele lui Emanuel
Valeriu a fost H. Alexandrescu, în Curierul naţional. Directorul respectivei publicaţii crede că ideea se cuvine
aplaudată, fiind comparată, din avion, cu surata ei de la
RAI (celei a noastre i s-ar potrivi o cu totul altă siglă bisericească). Culmea este că H.A. subliniază, analizând meritele emisiunii, avantajele Televiziunii (pe drept cuvânt),
uitând să le amintească şi pe cele ale ziarelor. Dar finalul
(măcar) este sincer – emisiunea e realizată chiar de iniţiatorul său, ai cărui ochi pot să ne placă sau nu (este clar că
răspunsul e nu, şi de-aici întrebarea: chiar nu putea fi găsit,
în Televiziune, altcineva, cu ochi care să nu mai provoace
amintita dilemă?).
În rest, presa scrisă e rece sau caustică atunci când e
vorba de ultima născocire a lui Valeriu. Tineretul liber (prin
Gabriela Hurezean) o consideră teribil de adormitoare,
apoi renunţă chiar la această „antipublicitate”, iar Adevărul
scrie: „la ora la care se stinge până şi lumina din biroul lui
Stalin, pe micul ecran apare de câtva timp o emisiune gen
revista presei. Îi transmitem domnului Valeriu o întrebare
pusă de un cititor: de ce nu rezumă şi Prostituţia? Dacă nu
se pricepe, să apeleze la colegii săi care fac reclame mascate, esenţele celor două activităţi fiind surprinzător de asemănătoare”. În fine, cu blândeţea sa bine ştiută, România
Mare, scrie în stilu-i apreciat precum ochii lui Emanuel Valeriu : „Când te latră un câine, închide-i gura cu pâine –
zice un proverb românesc. Este exact ceea ce face dl. Emanuel Valeriu, care tocmai în toiul celei mai mari campanii
de presă împotriva lui, a lui Cap de Cauciuc şi a celorlalţi
escroci s-a gândit că n-ar fi rău să cumpere tăcerea presei.
Mai exact a cotidienelor, asta îl interesează deocamdată.
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Şi aşa s-a născut, din spuma mării şi a epilepsiei, emisiunea
Revista Presei. Mai corect era Mituirea Cotidienelor. Bineînţeles, nu putea pierde chiar dl. Valeriu prilejul de a o
prezenta, seară de seară, la o oră încă de vârf. Interviurile
cu Silviu Brucan sau cu alţi bulangii nu mai ţineau, se plictisise lumea, aşa că hai să găsim o soluţie nouă, doar suntem evrei după mamă şi ne merge capul”. Etc.
Ce-ar fi de condamnast în asta, mai asles când prin respectiva emisiune Televiziunea pare mai curând a-şi cere
scuze în faţa presei scrise pentru tratamentul pe care i l-a
aplicat destul timp? Ce-ar putea fi necurat în această iniţiativă menită parcă să sprijine gazetăria, ducând cu gândul
la mult dorita şi invocata solidaritate de breaslă? Se pot ascunde gânduri ignobile în spatele aceste publicaţii gratuite
şi aparent dezinteresate făcute cotidienelor bucureştene?
Aş putea fi taxat ca excesiv de suspicios sau bucuros să întunec bunele intenţii ale unor altruişti colegi de profesie
dacă nu le-aş lăuda realizarea. Cu atât mai mult cu cât am
auzit deja ecouri favorabile cu privire la respectiva iniţiativă, mai cu seamă din partea unora dintre cei mai puţini
onoraţi în viaţa lor publicistică de menţionări televizate.

4. RISCUL DE-A FI CÂRCOTAŞ
Părerea mea este – cu riscul de-a fi socotit cârcotaş –
aceea că nu trebuie să fim deloc încântaţi de găselniţa lui
Emanuel Valeriu, idee pusă în operă grabnic şi fără ştirea
tuturor publicaţiilor (sau cel puţin tuturor cotidienelor) tipărite în Capitală. Normal ar fi fost, cred eu, ca – fie pe
postul de Televiziune, fie în paginile săptămânalului „Panoramic” – redacţiile să fi primit un anunţ cu privirea la
crearea emisiunii respective, precizându-li-se, totodată,
modalitatea practică de a fi incluse în nocturna revistă a
presei (măcar ora ultimă la care ar fi trebuit să expedieze
paginile ce urmau a fi supuse expertei analize). Nimic din
toate acestea.
Rezultatul este, de-acum, vizibil. Lucrul cel mai grav
mi se pare acela al unei selecţii nu atât strict subiective, cât
de-a dreptul arbitrare, în toate segmentele ei, atât în privinţa alegerii ziarelor, cât şi (mai ales) a semnalării de
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texte. Apoi, această practică este, în mod clar, neprofesionistă şi, cred eu, chiar neprofitabilă pentru presă, ca scăzând interesul cititorilor pentru producţia ziaristică din
dimineaţa următoare (prin senzaţia de dejavu creată), prin
dezamorsarea prematură a unor eventuale bombe publicistice, prin oferirea unor simple ciorne (din care s-ar putea
ciupi, chiar şi la acea oră, măcar o ştire) şi prin nerespectarea culorii specifice frontispiciului unora dintre publicaţii. Ca să nu mai vorbim de faptul că un ziar, precum
„Libertatea”, care apar la prânz, nu se poate bucura decât
arareori (vinerea, în speţă) de publicitate gratuită.

5. OGLINDĂ STRÂMBĂ
N-aş vrea să fiu învinuit că atribui, din pornire şi din
răutate, intenţii meschine redactorului acestei emisiuni
(care redactor sălăsluieşte tot în biroul său de director general, cu secretară etc.). Dar nu pot să fiu de acord, ca gazetar, cu tratamentul privilegiat acordat unor ziare în
detrimentul altora, după bunul plac al lui Emanuel Valeriu.
Liberul arbitru şi improvizaţia fără sclipire şi-au făcut loc
din start în construcţia şi desfăşurarea emisiunii. Căci nu
pot lăsa deoparte lipsa evidentă de pregătire a acesteia şi
prezentarea plată, care aduc mai curând prejudicii decât
avantaje publicaţiilor recomandate. Sau acesta să fie chiar
unul dintre scopurile, evident nedeclarate, ale acestei noi
reviste a presei? Faţă de cealaltă – matinală şi radiofonică,
pe care o ascultăm cu reală plăcere – emisiunea lui Emanuel Valeriu pare mai degrabă o oglindă strâmbă în apele
căreia toate ziarele par terne precum descrierea care li se
face, insistându-se (paradoxal, dar probabil cu bună ştiinţă)
asupra locurilor comune (subliniindu-se, implicit, sărăcia
de idei a presei noastre, apreciere vehiculată insistent în
anumite cercuri care înghit cu noduri cuvântul scris), şi nu
asupra originalităţii şi specificităţii fiecărei publicaţii, cum
ar fi normal atunci când vrei să propuui publicului ceva,
necum să-l îndepărtezi de acel ceva.
6.
ÎNTOARCEREA
UNELTELE SALE

CENZORULUI

LA
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Semnificativ mi se pare şi un alt aspect – al demarării
respectivei emisiuni în prag de campanie electorală. În
această privinţă, parcă-parcă venim de-acasă, toată lumea
cunoscând opţiunile politice tranşante ale echidistantului
Emanuel Valeriu. Ce se va întâmpla dacă, de pildă Emanuel Valeriu va decide să prezinte pe postul naţional numai
ziarele de orientare ţărănistă sau liberală? Îşi va permite
Televiziunea să se implice (iar!) în jocurile politice ale forţelor care visează obţinerea puterii? Dar dacă respectiva
prezentare va fi tendenţioasă sau restrictivă? Un prim
exemplu că se poate lesne întâmpla aşa: de unde au ştiut
publicaţiile aduse în faţa telespectatorilor că emisiunea lui
Emanuel Valeriu va demara la data şi la ora la care a început? (Sau ele i-au trimis dintotdeauna lui Emanuel Valeriu
albeţe?) Cum trebuie procedat pentru a beneficia de reclama aşa-zis dezinteresată a Televiziunii, atunci când pe
micul ecran nu apare, de exemplu, „România liberă”, sau
când (caz pe care îl cunosc foarte bine) imparţialul Emanuel Valeriu îşi permite să refuze în baza puterilor de cenzor absolut, apariţia pe post a unui cotidian care nici măcar
nu are de-a face cu politica? Este, oare, această cacialma
de la miezul nopţii emisiunea unui post privat, al cărui patron cu puteri depline este Emanuel Valeriu? Chiar nu mai
are lacrimogena Televiziune nevoie de banii pe care i-ar fi
putut încasa din reclama plătită a unor ziare? Sau a devenit,
dintr-o dată, atât de caritabilă, încât le dăruieşte, seară de
seară, minute valorând sute de mii? Şi, dacă face asta, de
ce favorizează unele ziare – toate fiind particulare (sau
măcar sunt socotite sau se numesc aşa) – în detrimentul altora, oferind, pe canalul naţional de televiziune cea mai
crasă exemplificare a modului în care se poate face concurenţă neloială, după cum îl duc capul şi, poate, interesele
pe eminentul Emanuel Valeriu?
Sunt, cred eu, fapte grave, care s-ar cuveni să conducă
actuala conducere a Televiziunii la o analiză riguroasă asupra necesităţii acestei emisiuni, asupra scopurilor sale reale
şi, nu în ultimul rând, asupra rolului de cenzor al întregii
prese pe care şi l-a asumast – sau i-a fost impus (de către
cine?, de ce?, până când? ) – Emanuel Valeriu. În actuala
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ei formulă, ne putem aştepta oricând ca, în absenţa oricăror
alte criterii în afara gustului personal pentru presă al prezentatorului Valeriu, să privim pe micul ecran copertele
publicaţiilor porno şi sexi care inundă astăzi piaţa.

7. PAPAGALISIREA CA METODĂ
Lucrurile sunt, însă, chiar mai grave decât par la o primă
privire: Emanuel Valeriu dezinformează. Şi nu doar prin
omisiune (aşa cum procedează cu ziarele pe care nu le
agreează, dictând implicit telespectatorilor ce să citească
şi ce să nu citească), ci şi, în văzul tuturor, prin omiterea
unor articole care se doreau semnalate de către cei ce-şi
gândesc publicaţiile spre a fi cât mai interesante. Un singur
exemplu din numeroasele care se pot da, cu toate că emisiunea este abia la începuturile sale îl reprezintă trecerea
cu vederea, atunci când a fost vorba de cotidianul „Viitorul
românesc” a articolului plasat chiar în burta primei pagini
(şi care titra cu litere de-o şchioapă: „Un cadavru pentru
liniştea preşedintelui”). Să nu-l fi zărit Emanuel Valeriu,
care citea de zor titluri având corpuri de literă mult mai
mici? Să nu fi văzut, din aceeaşi primă pagină, nici „Cu
reportofonul în Aleea Modrogan”, nici „Un vechi escroc
cultural: Firan redivivus”! Chiar să aibă ilustrul ex-preşedinte orbul găinilor?!
Dincolo de implicaţiile politice importante, ce pot decurge din neglijenţa şi diletismul care marchează, de la
debut, această emisiune, nu trebuie omisă nici deturnarea
politicii publicistice promovate de fiecare ziar în parte,
atunci când acordă spaţii de dimensiuni variabile şi locuri
diferite în anumite pagini unor subiecte sau altora. Or, a
omite tocmai ceea ce gazeta pe care o prezinţi a dorit să
scoată în evidenţă (ca în exemplele amintite) reprezintă un
mod aparte de manipulare şi, în fond, de dezinformare a
opiniei publice, (fapt care, să recunoaştem, este – la Televiziune – specialitatea casei!). Spun acest lucru pentru că,
fără să ofere un minim preambul teoretic a ceea ce intenţionează să întreprindă, Emanuel Valeriu s-a dat de gol
atunci când a spus, vorbind despre un titlu „de senzaţie”
(cum l-a apreciat el), că şi-a propus să nu citeze asemeanea

179
titluri. Aşadar, o lecţie tot i s-a predat respectivului cenzor,
care, astfel, îşi face din papagalisirea indicaţiilor primite o
metodă de mediere între presa scrisă şi cititorii acesteia,
cărora nu le furnizează, însă, decât banalităţi. Aceasta este,
în fond o importantă şi subtilă lovitură dată ziarelor, sub
aparenţa unui exces de bunăvoinţă faţă de ele. Ceea ce este
de-a dreptul condamnabil.
Deprinşi să învăţăm câte ceva din perfidia altora, nu
putem să nu luăm în calcul această diabolică posibilitate,
care nu este nu numai descalificantă pentru cei care ar
urma degradantul scenariu, dar constituie un pericol pentru
întreaga presă, un pericol deloc de neluat în seamă.
8. SĂ FIE VORBA, TOTUŞI, DESPRE BANI?
Concluzionând, lipsa de criterii ferme şi de pregătire a
unei acţiuni publicistice de anvergură într-un domeniu atât
de delicat precum cel al presei scrise şi al reclamei făcute
ei – care, repet, costă altfel enorm – este, din pornire, o
gravă eroare. Care poate fi pe viitor atenuată, dar şi adâncită. Din cele dovedite până acum – în ultimii doi ani şi jumătate – Emanuel Valeriu n-are ştiinţa nuanţării, n-a părut
dispus să-şi recunoască – şi cu atât mai puţin să-şi regrete
sau repare – vinile sau gafele, cum vreţi să le spuneţi. În
plus, tenace şi orgolios cum îl ştim, dornic să fie mereu în
prim plan şi să dea linii directoare, mai ales în presă şi-n
politică, nu cred că va ţine cont de observaţii sau că va încerca să le contrazică prin interiorizarea câtorva.
Oare şoaptele privind amestecul său în felurite afaceri,
mai mult sau mai puţin curate, să fi fost şi punctele de sprijin care i-au recomandat propulsarea – rapidă şi decisă –
într-un teritoriu în care – putea învârti ceva bani? Ori, cine
ştie, lipsa de fonduri a obiectivului militar de pe Calea Dorobanţilor să-şi fi căutat astfel un prim şi original remediu?
Când e vorba de Televiziune şi de Emanuel Valeriu se zice
că totul /orice ar fi posibil.

9. ŞI CU PRESA CUM RĂMÂNE
Aceastea ar fi câteva rânduri şi îndoieli prilejuite de tânăra şi televizata revistă a presei. Ea este, aşadar, încropită
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fără farmec de unul dintre cei mai huliţi funcţionari ai Televiziunii. Aşa crudă să fie soarta presei? Să nu poată avea
ea parte de prezentarea unui om cu o carte de vizită mai
puţin pătată decât aceea a lui Emanuel Valeriu? Sau se intenţionează apropierea imaginii ziarelor de imaginea prea
puţin agreatului personaj Valeriu? Vor mai fi, aşadar, condamnate multă vreme publicaţiile noastre la neinspirata lor
descriere de către un gazetar zaharisit, capricios, discreţionar, lipsit de şarm, dominat de ambiţii şi ros de veninul pe
care cele mai multe dintre publicaţiile noastre i l-au oferit
drept hrană zilnică prin modul în care l-au descris şi apreciat? Dacă-i aşa, înseamnă că numita cacialma de la miezul
nopţii nu este decât o răzbunare cumplită a Televiziunii,
care doreşte să amestece şi presa în jocul ei de interese şi,
căutând să şi-o apropie, îi oferă chipul său.
Se va striga pe străzi, mâine-poimâine : „Minţiţi România / Cu gazetăria”, după modelul ştiutului şlagăr ? Haideţi
să fim, o clipă măcar, realişti şi serioşi: decât o emisiune
care să ofere o imagine caricaturală a presei, girată de un
Emanuel Valeriu partizan şi compromis, mai bine lipsă!
• P.S. Sper că la data apariţiei acestui text, revista presei
să fi părăsit deja micul ecran.
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11.
Fără vreun efort deosebit din partea autorului său,
„Cuiul” este, în această ediţie a sa, peste măsură de trist.
Tot mai apăsătoarea povară a unei vieţi liniştite de certitudini şi, mai ales, de orizonturi limpezi, obligă la infinite
precauţii în abordarea unui subiect sau a altuia. Până şi ironia se simte vestejită de pâcla tot mai deasă din juru-ne.
Pâclă din care se vor ivi, nu peste multă vreme, noii aleşi
ai poporului. Avea-vom temeinice motive de speranţă?
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Turnul Babel

Pilduitoarea deziluzie

Mărturisesc nu fără regret, că am pornit, în urmă cu vreo
lună şi mai bine, pe drumul greu al construirii unui nou cotidian, destinat în exclusivitate bucureştenilor. Ziar care să
se cheme chiar „Informaţia Bucureştilor”. Am strâns o
echipă redacţională tânără şi realmente valoroasă, ne-am
luat alături câţiva studenţi dornici să înveţe această afurisită
profesie, am pus la punct aproape toate detaliile, după care
am început să fim invadaţi de zvonuri. Aveam impresia că
toată lumea nu mai dorea să scoată pe piaţă decât cotidianul „Informaţia”! La O.S.I.M. se înregistra „Informaţia”,
pe holuri auzeam că e în lucru o altă „Informaţia”, până
când zvonurile s-au transformat în fapte. „Informaţia” a
apărut, în fine. Se cheamă „Informaţia zilei” şi este supliment al ziarului „Libertatea”, adică al ziarului care se lepădase, în urmă cu doi ani şi jumătate, de odiosul nume.
Ce să mai pricepi din toate astea? Dar parcă trebuie priceput ceva? Desigur, concurenţa are legile ei aspre, care nu
ţin cont de sentimentalisme sau de bune intenţii. Cel care
e mai iute şi mai întreprinzător are şi cele mai mari şanse
de reuşită. Cel care suflă o idee şi are dibăcia de-a o pune
în practică mai repede decât acela care se decisese să pornească la drum abia după ce-şi pusese la punct detaliile
este declarat pe bună dreptate, învingător. Este o lecţie
această înfrângere. Una din nenumăratele lecţii pe care ritmul nou al existenţei tuturor le impune.
Sunt obligat să recunosc toate acestea fără undă de bucurie. Şi, în acelaşi timp, să urez colegilor de la cel mai
tânăr şi mai restrâns cotidian tipărit în Capitală succes în
tot ce doresc să întreprindă. Unda de amărăciune care mă
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străbate este legată nu atât de gestul lor – firesc în condiţiile
de care vorbeam –, cât de faptul de a nu mai putea pune
curând în operă o intenţie de care mă legasem sufleteşte
foarte mult. E o problemă personală, veţi spune. Aşa e. Iar
deziluzia este, orice s-ar spune, pilduitoare. E vremea celor
îndrăzneţi, iar regretele nu ţin de cald nimănui.
De ce v-am spus toate acestea? Pentru simplul motiv că
un proiect este, totuşi, o creaţie. Cea mai minunată creaţie,
tocmai pentru că nu a putut fi văzută de nimeni vreodată,
cu excepţia visătorului său născător. Dar cine are timp de
visători? Pragmatismul este, în clipa de faţă, certificatul de
maturitate a celor care ştiu să biruie, fără a se crampona de
mijloace sau de tristeţi lipsite, până la urmă, de vreo miză.
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Râsu’-plânsu’

De-a informatorii

A-nceput cruciada clămpănelii. Care dintre gazetari a
mâncat salam de Sibiu pe banii ce recompensau delaţiunea? Care dintre ei continuă să mănânce şi azi? Cornel Nistorescu îi solicită lui Virgil Măgureanu lista cu informatorii
de la propria sa gazetă, de parcă directorul S.R.I. ar fi făcut
angajările la „Expres”. Câţiva ziarişti de la cea mai independentă publicaţie a ţării consideră existenţa informatorilor o fatalitate, căutând s-o explice şi s-o împingă spre
orizontul uitării. Adică, zic ei, ce dacă respectivul a fost
informator? E un dat, un postulat, acum e de-ai noştri şi
trebuie scos din cumplitul păcat. Ce dacă un altul s-a angajat în scris să-şi toarne colegii de muncă, asta e, a greşit
omul, a apărut în faţa noastră, şi-a pus cenuşă-n cap şi noi
l-am iertat. Dar de ce să nu-l fi chemat la şedinţa de spălare
colectivă a păcatelor şi pe Postelnicu, să spună şi el scuzaţi-mă, am fost, prin forţa împrejurărilor, şeful securităţii,
aşa mi s-a impus, scăpaţi-mă! Alte argumente: de-acolo a
mâncat pâine, acolo a avut loc de muncă, de-acolo şi-a luat
uniforma şi hainele de schimb şi salariul, pe când turnătorii
apăreau îmbrăcaţi ca noi ceilalţi şi nu au luat bani de unde
munceau.
E mai abjectă figura unui ofiţer de securitate, purtând
zilnic haina urâtă de noi, decât aceea a unui jovial prieten
care, atunci când pleca de la şpriţ, mergea să scrie note informative?
E mai detestabil un securist de întreprindere, care venea
oficial şi cerea o declaraţie decât cel acre fura declaraţiile
şi fugea cu ele în dinţi la aceia pe care azi îi înjură?
Stimaţi informatori, cum îndrăzniţi să mai veniţi în faţa
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colegilor voştri, candidând şi la onoruri în cadrul breslei,
cerând în acelaşi timp, ca nomenclaturistul Iliescu şi securistul Măgureanu să iasă din scena politică?
Voi, cei care v-aţi jucat cu noi de-a informatorii şi pârâţii, cum îndrăzniţi să mai acuzaţi pe cineva? Nu-i simpatizez în mod deosebit pe cei doi importanţi oameni de stat
mai sus-numiţi, dar au fost mă siliţi s-o recunosc, ceva mai
demni decât voi. N-au delaţionat sub masca inocenţei şi nau transformat conversaţia în capcană aducătoare de pâine
murdară.
O imensă vinovăţie nu poate fi spălată doar prin lamentaţii. Nu de alta, însă par mai curând inocente.
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Fotbal pe pâine

Când e de bine, e!

Aveam nevoie de frunţi descreţite şi meciul naţionalei
noastre cu echipa insulelor Faroe ne-a prilejuit acest favor.
Ploaie de goluri, scor rar pentru orice echipă de pe continent, promisiuni pentru calificare, totul pare a fi, pe moment, de parte noastră. Se spera într-o victorie mare, dar
rezultatul final a fost chiar peste aşteptările optimiştilor.
Aşadar, start bun, satisfacţii serioase, moral bun pentru
apropiata confruntare cu Ţara Galilor. Când e de bine, e!
Dar când nu e de bine? Şi ce nu e de bine?
Remarc, aşa cum am tot făcut-o în ultimele săptămâni,
o suspectă apetenţă pentru scandal a unora dintre gazetarii
sportivi. Una-două, cu sau fără motiv, ei se reped să-i înjure
pe ziariştii „Sportului românesc”, bălăcărindu-i în fel şi
chip. Dacă pe Victor Niţă l-am înţeles, el având în clipa de
faţă, un spirit justiţiar care l-ar putea împinge să se certe şi
cu el însuşi (motive s-ar găsi, slavă Domnului!), pe Lucian
Oprea nu-l mai pricep deloc. Lupta lui împotriva lui Geo
Raeţchi pare a suplini o acută lipsă de subiecte. Atitudinea
de mimoza pudică pe care o afişează Lucian nu-i din cale
afară de bărbătească. E greu pentru oricine să suporte replica celuilalt, se ştie, dar a dărui o rubrică numai cu informaţii legate de fostul tău ziar nu mi se pare a fi din
cale-afară de corect. Cred că pe traseul „Driblingului” său
s-ar putea întâlni şi cu alţi colegi de breaslă, nu doar cu
acela care i-a oferit un loc de muncă bine remunerat, după
cum singur mărturiseşte. Dar, până la urmă, modul în careşi clădeşte şi susţine demersul publicistic e o chestiune
care-l priveşte numai pe el. Îi semnalez, cu toată prietenia
care mă mai poate lega de el, derizoriul demersului său,
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susţinut de-o răutate pe care gazetarul adevărat din el (dacă
există) ar trebui să ştie să şi-o reprime. A te învârti la nesfârşit în jurul unei afirmaţii a lui Dumitru Dragomir – fie
că ea e prezentată în varianta Oprea, fie în aceea a preopinentului său – mi se pare semnul unei periculoase penurii
de informaţie, dar şi semn al unei imposibilităţi de conciliere care părăseşte deja lumea sportului.
De unde atâta otravă adunată într-un timp atât de scurt?
Ce lucruri cumplit de grave li s-au întâmplat, la „Sportul
românesc” celor doi companioni de la „Expres magazin”?
Ce drame au adunat ei în câteva luni? Câtă lipsă de caracter
le-a fost dat să vadă în amintita redacţie între zilele de salariu şi de-a lungul celorlalte zile mai curând berlineze
decât redacţionale? Spun, aşadar, cu tristeţe: colegi din alte
redacţii, feriţi-vă, până la plecarea lor spre alte zări, de cei
doi. Blajini în zilele de plată, ei devin fioroşi în celelalte,
când, pentru a câştiga un van, sunt gata să vândă orice.
Chiar sânul matern se poate oferi consignaţiilor, nu?
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Cocteil molotov

Consensul sapei de lemn

Ne-am înjurat, zeloşi conducătorii pe care comunista
soartă ni i-a oferit spre a ne cuvânta şi săraci. Numai Theodor Stolojan a scăpat până acum, de invective, bucurânduse numai de blestemele celor sacrificaţi pe altarul
economiei de piaţă (mondială). În aparenţă exact, dar gângăvind, de fapt, argumentele, spre bucuria unui Silviu Brucan, severul prim ministru guvernează România ca pe o
colonie oarecare, căreia el i-ar fi doar arendaş. Nici o clipă
n-am simţit regretul acestui – totuşi – om pentru soarta oamenilor din ţara în care (încă) locuieşte. Totul se alcătuieşte
din cifre seci, totul e calculat la milimetru, parametru şi secundă (vă amintiţi?), iar el, muritor şi rece, ne desfăşoară
în faţă cifrele rezultate din calculul preţului de cost al coşciugului pe cap de locuitor. Sever, dar inuman, lipsit de obsesii politice, dar nu şi de obsesia creşterii în grad
profesional, oriunde şi oricând, Stolojan taie la rece, felii
din viaţa noastră, susţinând, în subteran, că tot controlul
statului e sfânt raportat în anarhia producătorilor. În dorinţa
sa de consens – întinsă de la fostul preşedinte până la cel
actual, fără căderi, ci numai din urcuşuri făcută –, sapa de
lemn reprezintă instrumentul propagandistic cel mai la îndemână. Deschis oricărui dialog tocmai pentru că e învăţat
să vorbească şi să se audă singur, să bălmăjească aceleaşi
fraze întrerupte exact atunci când ai crede că-ţi spune ceva
pe de-a dreptul, acest nou cavaler al tristei figuri reprezintă,
în ochii multora, stafia răzbunătoare a lui Ceauşescu, revenită printre noi şi spunând: nu-i aşa că se poate mai rău?,
nu-i aşa că n-aţi suportat destul? Pretinsul om de fier Stolojan are, totuşi, destulă plastilină în oase atunci când e so-
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licitat să privească în urmă şi să dea socoteală. Păianjen cu
plasa întinsă între actualul preşedinte şi ex-premier, neîndrăznind să-l supere pe brontozaurul Bîrlădeanu şi stârnind
aplauze brucaniene, Stolojan este Ianusul dorit de puterea
care vrea să-i sperie pe propovăduitorii liberei pieţe, dar şi
marioneta voit rigidă a reformei în plină desfăşurare.
Drama de azi a oamenilor ţării e izbânda lui. Singura.
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PREŞEDINŢI AM AVEA.
PREŞEDINŢIA E PROBLEMA
E limpede chiar şi pentru cei mai naivi că a început –
într-atât de mascată încât este evidentă pentru oricine –
campania prezidenţială. Inaugurată de actualul preşedinte
în judeţe din Moldova şi, mai apoi, din Muntenia, această
costisitoare campanie este pusă sub semnul unui dezarmant
abandon aparent. Domnul Ion Iliescu se tot codeşte public,
neştiind, parcă, dacă s-a hotărât sau nu să facă exact ceea
ce şi-a propus. Domnul Petre Roman vorbeşte mai puţin
pe această temă, lucrând mai mult pentru reorganizarea
partidului. Domnul Lucian Cornescu apare la TV, când ţie lumea mai dragă, şi, în dialogul său cu Costin Buzdugan,
încearcă să demonstreze cât de mult iubeşte ţara şi oamenii
ei. O parte a ecologiştilor s-a gândit, făcând sau nu un joc
anume, la domnul Mircea Druc, devenit peste noapte un
soi de Cuza doi. Ambiţiile domnului Nicolae Manolescu
nu cred că se rezumă la conducerea unui partid pe deplin
integrat într-o convenţie. Aşa cum ieşirea din aceeaşi convenţie a domnului Radu Cîmpeanu are, desigur, bătaie mai
lungă, tot înspre Cotroceni îndreptată. În opinia lui Ion
Cristoiu, un posibil preşedinte ar fi Regele Mihai (!), incompatibilitatea dintre cei doi termeni neşocându-l pe
nuanţatul editorialist.
Aşadar, preşedinţi am avea. Dar starea instituţiei prezidenţiale care este? Încotro se îndreaptă ea? Din semnele
pe care le oferă – un soi de semne muteşti – se pare că
acolo, numai acolo domneşte liniştea promisă la alegerile
de acum doi ani. Linişte şi pace. Nu se întreprinde mai
nimic – în afară de câte-un control prin Televiziune, în
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urma căruia mai cad vreo două capete (desigur, nu cele
compromise, altele) –, nu ajută în mai nici un fel ţara, nu
ia decizii. Un fel de sanatoriu păzit cu străşnicie. De ce sor bate atâţia pentru această iluzorie putere, semănând mai
curând a pensionare forţată? Se strecoară în toate aceste
ambiţii şi vreun gând de bine pentru ţară? Deie Dumnezeu,
dar tare nu-mi vine a crede. Dacă există un cât de mic efect,
benefic, desigur, al amintitelor vizite prezidenţiale, în afară
de sondarea stării de spirit a viitorilor alegători, sunt gata
să mestec maşina de scris. Pare-se că falimentul a atins –
moralmente vorbind – mai înainte de orice prima instituţie
a ţării, conform proverbului cu peştele.
În rest, baftă, stimaţi candidaţi. Venirea la putere a oricăruia dintre voi valorează cam cât lumânarea la capătul
mortului sau altădată, reciclarea: poate să lumineze, dar nu
trezeşte la viaţă.
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12.
Săptămâna care-a trecut de la precedenta apariţie a „Cuiului” a fost una presărată cu regrete. Tulburările nedorite
din presă, iminenţa izbucnirii unor noi şi intense conflicte
de muncă, starea tot mai jalnică a vieţii noastre de fiecare
zi au înlăturat orice urmă de bună dispoziţie. Dar, cum nici
încrâncenarea nu e fastă, pagina de faţă se vrea radiografia
unor amărăciuni, înfrângerea, prin meditaţie lipsită de
mânie, a unei stări de decepţie ce riscă să devină paralizantă.
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Turnul Babel

Pentru împăcare

Aud cu surprindere – mărturisesc a nu citi zilnic tot ceea
ce scot la lumină colegii mei de profesie – că una dintre
publicaţiile conduse de prietenul (mă înşel?) Horia Alexandrescu mă arată cu degetul, sugerând că aş primejdui
soarta publicaţiei în care cutez a spune, săptămânal şi fără
umbră de răutate, câte ceva. S-ar putea, nu bag mâna-n foc,
să-l fi supărat pe Horia socotind salutul adresat de el televizatei reviste a presei un gest, să zic aşa, obedient. S-ar fi
putut să-l supăr din alte pricini, numai de el ştiute. Dacă iam greşit cu ceva, dezinformându-mi cititorii, îi cer, iată,
public scuze. Nu din spaimă de polemică ori de ameninţări,
ci din sinceră simpatie. Dacă, însă, el va considera că este
cazul şi momentul să încrucişăm floretele cuvintelor, îi stau
la dispoziţie. Nu spun că mi-ar face şi plăcere, respectiva
întreprindere fiind de natură a-mi tulbura ritmul lecturilor
şi a mă obliga la vorbe aspre, pe care gazetarul de excepţie
care este Horia Alexandrescu nu le-ar merita. Cel puţin, în
public. De-o fi una, de-o fi alta…
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Râsu’-plânsu’

Fără teamă, cu revoltă

Lumea presei este, în aceste zile, realmente bulversată
de întâmplările petrecute la „România liberă”, analizate şi
taxate în fel şi chip. Ideea de informator al securităţii este,
în sine, hidoasă, şi împotriva acestei ipostaze am pledat în
chiar pagina trecută. Fără să mă dezic de cele deja scrise,
caut acum să înţeleg mai bine, mai nuanţat datele problemei, precum şi consecinţele care pot decurge din situaţia
creată.
Întâi de toate, cum s-a ajuns aici? Din explicaţiile oferite
de cei doi incriminaţi rezultă, fără dubii, un lucru deja cunoscut: ei au fost anume aleşi. De ce? Pentru că au formulat acuzaţii publice de mare gravitate şi violenţă împotriva
unora (dar numai a unora) dintre puternicii clipei. Sancţiunea n-a întârziat să vină, aplicată profesionist, fără drept la
replică. Poate că, în aceste momente, nu mai interesează
dacă respectivii au distrus realmente vieţi omeneşti, dacă,
prin delaţiunile lor, au pricinuit nemeritate suferinţe unor
semeni, deşi nici aceste amănunte n-ar fi lipsite de relevanţă. Trecutul se cuvine asumat şi împotriva lui este imposibil de luptat.
Dar, imediat aceste lucruri precizate, se naşte o şi mai
acută întrebare: cine va veni la rând? Forţa uriaşă a posesorilor de dosare infamante acţionează, după cum s-a
văzut, cu precizie, dar şi discreţionar. Faptul acesta e menit
să inhibe, să dezarmeze pe mulţi, dar – poate singurul lucru
bun – să îndemne la examene de conştiinţă mai profunde,
să stăvilească avânturile necontrolate. Este o modalitate
de-ai scoate din arena publicisticii pe cei care se ştiu cu
musca pe căciulă, dar să-i şi sperie pe aceia care, chiar ne-

195
vinovaţi fiind, sunt mai temători din fire. În afară de tensiunea din cugetul gazetarului, intervin ca elemente descurajante şi presiunile celor din jur, care nu-l vor mai lăsa
să rişte scriind împotriva celor care l-ar putea expune oprobiului public. Această sabie a lui Damocles – plimbată mai
întâi prin faţa ochilor unor parlamentari intrigaţi de trecutul
securistic al stăpânului de dosare – planează asupra grumazului fiecărui gazetar. Ceea ce, normal, timorează.
Unde se va ajunge, în aceste condiţii? Variante sunt
multe, dar perspectiva nu e roz în cazul împlinirii oricăreia
dintre ele. Ar fi, mai întâi, discreditarea în masă a presei, o
adunătură de foşti informatori, reprezentând o posibilă
armă cu care vechea securitate încearcă, încă, să destabilizeze frageda noastră democrație. Ar fi, apoi, o lâncezeală
a spiritului paginilor de ziar, semnatarii acestora nemaiîndrăznind să rişte prea mult. Ar mai fi agresivitatea celor
care, ştiindu-se imuni la acuzaţia de a fi vreodată informatori (dar având alte păcate) îşi pot permite să înjure oricât
şi pe oricine, cu tupeul lipsei de autocenzură. Sigur, se pot
întâmpla multe altele, dar la fel de neplăcute.
Nu sunt adeptul aducerii naţiunii în pragul unui război
fratricid, prin scoaterea la iveală a acelor sute de mii de dosare la care s-a referit, de curând, ministrul de justiţie. Dar
nici nu pot accepta acest şantaj făţiş în faţa căruia stau expuşi, ca vitele la tăiere, destui confraţi. Poate a venit vremea ca ei – cei care au beneficiat de avantajele turnătoriei
în toată regula – să se retragă din activitatea publicistică,
asumându-şi răspunderea unei vieţi departe de teritoriul în
care au delaţionat. Asta ar schimba mult în bine lucrurile,
redând presei încrederea în forţa şi intransigenţa ei. Cât
despre cei care ţin sub cheie certificatele de înmormântare
publică ale unor ziarişti, scoţându-le la iveală atunci când
aceştia crâcnesc în front, mi-e infinit mai greu să scriu. Nu
din teamă, ci din revoltă. Şi mai mă gândesc că n-ar fi rău
deloc să se găsească o modalitate de a scăpa şi de teroarea
aceasta, şi de cei care o promovează cu sânge rece, fără
scrupule. Altfel, reconcilierea atât de mult şi des cântată
rămâne lozincă.
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Cocteil molotov

Clasa de elevi frustraţi

Mi s-a reproşat – şi acuza este întemeiată, recunosc –
tratarea cu excesivă asprime a modului în care primul ministru Stolojan cârmuieşte ţara şi, implicit, destinele noastre de oameni care muncim pe bani şi trăim de pe urma
acestui câştig. Cu riscul de-a spune un lucru de toţi ştiut,
nu trăim grozav (cei mai mulţi dintre noi, nu toţi, e-adevărat). Aş mai spune chiar că o seamă întreagă de categorii
sociale se simt de-a dreptul frustrate, ducându-şi viaţa de
azi pe mâine, într-o cumplită promiscuitate. Soarta pensionarilor este cumplită, copiii află de mici ce-s lipsurile, tinerii ezită să pornească la drum şi creşte mereu numărul
adolescenţilor sinucigaşi. Sunt realităţi crude, care trebuie
spuse, fără a-l face neapărat răspunzător de toate relele pe
şeful executivului. Sunt convins că ştie, desigur mai bine
ca oricine, că deciziile guvernului pe care-l conduce generează, adesea, drame cumplite. Dar – vrem, nu vrem –
această perioadă neagră din istoria României va fi legată,
pentru istorie, de numele său.
Domnul Stolojan ştie, fireşte, şi acest lucru. Ceea ce ne
poate spune este numai că e imposibil de evitat traversarea
unei asemenea perioade. Căile de ieşire din criză sunt doar
sugerate, sibilinic. Ele sunt, didactic simplificate, competenţa, hărnicia şi sprijinul extern. Economiştii se reciclează
de zor, învăţând să caute şi să găsească breşele care să permită rentabilizarea unităţilor pe care le îndrumă. Dar săptămâna de lucru tot scurtă rămâne, orele muncite efectiv
sunt tot puţine, ca să nu mai spunem că însuşi guvernul decide ca, după odihna Paştilor să urmeze, în aceeaşi săptămână, şi odihna de Armindeni, ceea ce, desigur, l-ar deruta
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pe orice observator neutru. Anunţatele alegeri parlamentare
şi prezidenţiale tensionează, la rându-le, atmosfera, deloc
destinsă, altfel, a momentului, exacerbând pasiuni şi îndemnând la nesfârşite suite de pronosticuri. Străinătatea nu
se înghesuie, din mii de motive, să ne acorde un sprijin real
şi consistent.
Acesta ar fi, schematizat la maximum, tabloul momentului. De aici trebuie plecat în găsirea de soluţii. Iar asta e
deja de competenţa guvernului. Care se cuvine a-şi vădi
competenţa. Diagnosticul se cunoaşte, se impune tratament, se impun remedii. Este infinit mai uşor pentru un
chirurg să-şi deschidă pacientul pentru a-l opera decât săl şi opereze. Energia unei acţiuni eficiente nu se poate concentra numai în vorbe. Experimentele cu eşantioane de
masă pot produce catastrofe. Or, teoretizarea la nesfârşit
oboseşte şi deprimă.
Despre asta ar fi vorba: despre transformarea noastră
într-o clasă de elevi care urmăresc expunerea doctă a unui
profesor şi aşteaptă, fără vreo urmare, demonstraţia practică a adevărului celor expuse. Lecţia eşuează în monotonie. Iar sentimentul dominant este, atunci când ea se
sfârşeşte, pentru a fi reluată a doua zi, acela de frustrare.
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13.
Pentru această ediţie, cu număr ghinionist, autorul paginii de faţă şi-a propus să fie generos, renunţând la orice
gâlceavă cu oricine şi nelegându-se de lucruri mai puţin
importante. Faptul că o parte din textele apărute aici a iritat
este un adevăr, dar asta nu mă poate determina să răspund,
de fiecare dată, reproşurilor care mi se fac, pe ton obraznic,
de către diverşi trecători pe strada publicisticii.
Aşa încât, SINE IRA, să vedem ce ne mai doare.
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Turnul Babel

Greviada

Zilele fiecăruia sunt numărate. Viaţa este ceea ce este.
Ea se compune simplist, vorbind, din clipele trăirii noastre.
Trăire autentică. Trăire făptuindă, dacă nu vi se pare preţios
termenul. Or, în ultima vreme, aceste clipe stau sub semnul
grevelor sau al ameninţărilor cu greve. Am mai scris pe
această temă şi opinia este de-acum fermă. Cred că acest
fel de protest poate fi profitabil pentru ţară doar în anumite
condiţii. Mai cred că nemunca, fie că este justificată sau
nu, tot nemuncă se numeşte. Este singurul gând cu care nu
mă pot împăca. Este singura mea îndoială. Nemunca nu
produce. Orice poate ajuta ţara, chiar conflictele, numai
nemunca nu.
Să stai, în permanenţă, cu inima strânsă, că or merge
trenurile, că n-or merge, că vor avea copiii noştri cu cine
să înveţe carte sau că n-or avea, că ne vom putea duce la
doctor sau că nu vom putea (sau putem, dar n-avem la
cine), că foarte, foarte multe servicii ne vor fi interzise –
totul devine din ce în ce mai straniu. Mi-e dor, mărturisesc,
de bucuria muncii, oricât de proletcultist ar suna. Nu de linişte, aşadar, ci de trudă, de acea chestie atât de simplă şi
de necesară care-ţi dă sens existenţei şi îţi oferă şansa dea vedea că iese ceva din mintea şi mâna ta, ceva care spune
despre tine.
Greviada asta fără sfârşit are, desigur, o logică a ei. Oamenii sunt nemulţumiţi, pe bună dreptate, că n-au contracte
de muncă încheiate şi că banii li-s puţini din cale-afară.
Aşa este. Am sărăcit cu toţii, în afara unora care au izbutit
să prindă cheag şi-şi pot permite mai multe decât noi, cei
de rând. Nu e nimic rău în toate acestea, cu excepţia pro-
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blemelor de fiecare zi, care ne apasă până la sufocare. Dar
la fel de clar e că statul n-are în clipa de faţă, bani. Că legislaţia este, încă, aşa cum este. Ne învârtim, înnebuniţi,
într-un cerc vicios. Şi învârtirea asta ne ameţeşte. Dar lipsa
de producţie şi încurcarea treburilor (şi-aşa încurcate) ale
ţării nu cred că este cea mai bună soluţie. Nici tratative fără
de sfârşit nu doresc. Atunci? Care-ar fi calea? Probabil că
va trebui să mai răbdăm puţin, să ne mai chinuim, şi să
găsim, într-un târziu, limanul.
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Râsu’-plânsu’

Jocuri de societate

Parlamentul nostru este, fără discuţie, instituţia despre
care se spune, pretutindeni, tot felul de vorbe, se fac tot
soiul de aprecieri, cu sau fără temei. Este, adică, în centrul
atenţiei. Tectonica grupurilor din cadrul său, nivelul şi ţinta
intervenţiilor de fiecare zi, problemele abordate – mai
grave sau mai puţin grave –, totul este privit cu atenţie crescândă. EDUCAŢIA PARLAMENTARĂ de care s-a tot
vorbit la un moment dat dă, iată, roade. Vorbim despre Parlament cu o detaşare şi o uşurinţă de neimaginat pe timpul
Marii Adunări Naţionale. Graţei Televiziunii şi accesului
presei la lucrările sale, Parlamentul are o transparenţă totală.
Dar asta nu mă poate împiedica să observ că o bună
parte a lucrărilor desfăşurate respectă strict regulile jocurilor de societate, cu excepţia lui „nu te supăra, frate!”. Se
pierde (popularitatea, credibilitatea) sau se câştigă (stimă,
atenţie), încordarea nervoasă e maximă, chibiţii foarte numeroşi. Adesea, domneşte în sălile celor două Camere legislative o dulce somnolenţă, alteori agitaţia atinge
paroxismul.
De ce această lungă şi, desigur, fastidioasă introducere?
Pentru a spune că, într-o asemenea atmosferă, ţinând atât
de mult de starea de confort psihic a fiecărui parlamentar
votarea unor legi de mare însemnătate riscă să fie amânată
sine die, ceea ce ar aduce imense prejudicii întregii naţii.
De ce se întârzie alegerile? Aceasta este întrebarea care
stă în miezul interesului general. Să fie vorba doar de tentativa unei simple prelungiri, până la limita prevăzută de
legi, a unui mandat? O fi credinţa că, în toamnă, lumea va
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fi mai în cunoştinţă de cauză şi alegerile se vor putea derula
cu mai multă corectitudine? Poate că şi una şi alta.
Nu vreau să comentez alternativele. Important este că
ele există. Şi, în aceste condiţii, raporturile dintre Parlament şi Guvern riscă să se deterioreze. Guvernul a adresat
o scrisoare Parlamentului cerând, cu tărie, ca alegerile să
aibă loc în prima jumătate a anului. Dar ritmul de melc se
menţine. Şi-atunci, ne întrebăm: care prim-ministru ar
putea lucra şi avea raporturi bune cu un asemenea Parlament. Petre Roman a fost acuzat că ar fi încercat – şi a reuşit în câteva rânduri – să forţeze mâna Parlamentului, că
şi-ar fi impus legea, prin intermediul grupului majoritar al
partidului al cărui lider devenise. Theodor Stolojan, care a
acceptat docil controlul parlamentar, informând conştiincios cum stau lucrurile şi ce trebuie făcut în aceste momente de cumpănă pentru ţară, este, şi el, iată, supărat pe
Parlament.
Jocul de societate al aleşilor noştri riscă să se transforme
într-un război rece între parlamentari şi guvernanţi. Iar
atunci când însuşi preşedintele Camerei deputaţilor intră
în sarabanda trecerilor de la un grup la altul, atunci când
se admite în continuare reprezentarea în Parlament a unor
partide care n-au participat la alegeri, este tot mai greu să
pricepi ceva.
Am acceptat şi accept că şi maturii se pot copilări. Este
un semn de prospeţime a cugetului. Dar a ne juca, în văzul
tuturor, cu lucruri atât de importante pentru însuşi destinul
României, asta parcă este mai greu de acceptat.
Nu neg, vreau să fiu bine înţeles, munca încorporată în
textele de legi care au fost votate până acum. Nu neg –
decât cu excepţiile de rigoare, ştiute de toată lumea – competenţa parlamentarilor noştri, oameni şcoliţi şi, adesea,
plini de intenţii bune. Dar această tragere evidentă de timp,
intrarea Parlamentului într-un joc (politic, de această dată),
care poate avea consecinţe nefaste pentru ţară, asta nu
poate fi tolerat.
Insist asupra acestor lucruri fără să uit poziţia tranşantă
privind evenimentele din Republica Moldova – semn de
probitate morală şi simţ politic incontestabile. Dar cămaşa
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este tare aproape de trupul nostru şi socotesc, aşa, cu mintea unui om de rând, că treaba capitală nu a fost dusă la
bun sfârşit.
Nu am să mă leg niciodată de slăbiciunile (tot mai evidente) ale unor legi a căror aplicare este cum nu se poate
mai greoaie; n-am să bat monedă pe CIRCUL PARLAMENTAR care a făcut să curgă multă cerneală, ci spun
doar că acum, în aceste clipe, responsabilitatea Parlamentului nu poate fi dovedită pe deplin decât prin accelerarea
ritmului în privinţa asigurării cadrului legal al alegerilor
generale şi prezidenţiale.
Altfel, amintirea sa va fi iremediabil maculată de
această întârziere. Şi parcă ar fi păcat.
Iar dacă noi putem ierta, istoria nu are sentimente. Are
numai memorie.
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Fotbal pe pâine

Dinu a câştigat pariul

Cornel Dinu este, indiscutabil, omul momentului. Victoria asupra galezilor, la acea diferenţă năucitoare, l-a propulsat în rândul antrenorilor de naţională cu palmares şi
întâmplări fericite la activ, întâmplări care acum fac parte
şi din viaţa noastră. Dinu a pariat, fără s-o spună, cu destulă
lume. N-au fost mulţi aceia care să creadă, de al început,
în el. Mulţi au considerat că va fi o soluţie provizorie, deo primăvară, la care se va renunţa în funcţie de punctajul
realizat în cele două meciuri de la Bucureşti. Se şi zvonea
că, dacă nu va bate Ţara Galilor, Dinu ar trebui să se consoleze cu revenirea lui Lucescu în locul său.
Sunt convins de faptul că Dinu ştia toate acestea. Încărcătura nervoasă aparte din preajma jocului de miercurea
trecută, şirul de accidentări, problemele cu cluburile italiene, vestea că adversarii vor alinia cel mai bun „11” posibil, toate acestea puteau distruge nervos pe foarte mulţi
antrenori, chiar cu o experienţă mai mare decât aceea a lui
Cornel.
Dar Dinu a trecut cu brio acest examen psihologic dur.
A dovedit, fără dubii, inteligenţă şi forţă morală. A alcătuit
o echipă adevărată, risipind zvonurile cu privire la lipsa de
coeziune sufletească dintre jucătorii de-acasă şi stranieri,
dar şi pe acelea legate de o seamă de declaraţii ale unor
fotbalişti care joacă peste hotare, privind dorinţa lor de-a
răspunde unei eventuale convocări a lui Dinu.
Iată, aşadar, Cornel Dinu a început să-şi clădească o
carte de vizită, impresionantă după numai două meciuri
oficiale. Şi asta mă bucură mult, fiindu-i alături, cu inima,
de când a fost învestit ca selecţioner. Mă bucur şi pentru
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prietenul Gino Iorgulescu, despre care s-au spus, adesea,
cuvinte nedrepte, respectivii clevetitori neavând de unde
să ştie care e locul, rostul şi importanţa sa în angrenajul
echipei naţionale. Bucuria acestei izbânzi de răsunet în
lumea fotbalului mai provine şi din adevărul relevat de însuşi Cornel Dinu: acela că nu rutina este calitatea (!) decisivă pentru a fi bun antrenor, ci gândirea logică îmbinată
cu elementele de imprevizibil (pentru adversar) şi tactul
pedagogic. Dinu a dovedit că le are pe ambele. Şi, cred cu
tărie, va mai demonstra asta.
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Cocteil molotov

Candidaţi şi candidaţi

Aflu că lista candidaţilor la preşedinţie a crescut, adăugându-i-se şi numele actualului ministru al Justiţiei, domnul Mircea Ionescu Quintus. Strategic, această veste a venit
după ce domnia sa a comentat, câteva clipe, cu evident
şarm, câteva faze din meciul România – Ţara Galilor, asigurându-şi o popularitate deosebită.
Nu încerc, în acest colţ de pagină, să-i fac campanie
electorală, ci mă gândesc doar la eventualitatea că va fi ales
ca preşedinte, şansă care poate surâde aproape tuturor candidaţilor, mai mult sau mai puţin cunoscuţi acum de alegători. Personalitate polivalentă, om de cultură, în primul
rând şi, nu în ultimul rând, un om absolut normal din toate
punctele de vedere, conciliant şi înţelept, iubitor de sport
şi de literatură, domnul Mircea Ionescu Quintus este o idee
care poate prinde.
Important este însă, cred eu, să nu procedeze precum
un alt pretendent la funcţia primă în stat, care spunea, mai
deunăzi, că toţi ceilalţi adversari ai săi în campania electorală nu sunt credibili. Eroare fundamentală pentru desfăşurarea ulterioară a acestei campanii pentru preşedinţie.
Din parte-mi, succes celui mai merituos!
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14.
Îmi propusesem să dedic această pagină povestirii unor
clipe de-a dreptul fantastice – acelea ale plecării la drum
a unui nou cotidian de Bucureşti – „Universul Bucureştilor”. Fericit de împlinirea unui vis, am fost imediat neplăcut şocat de câteva rânduri încărcate de fiere, tipărite în
ultimul număr din „Expres magazin”. Mă voi referi, aşadar,
la ele, preschimbându-mi, fără voie şi bucurie – fericirea
în mâhnire. Dar, asta e!
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Căţeluşul şchiop şi alte javre
Poate că n-ar trebui să atac un asemenea subiect, delicat,
şi derizoriu în egală măsură, în condiţiile când multe probleme cu adevărat importante s-ar cere comentate şi când
timpul pe care-mi permit să-l mai dedic scrisului s-a comprimat cumplit. Dacă procedez, totuşi, la scrierea acestui
text, este doar în speranţa că din el s-ar putea desprinde
analiza unui anume mod de-a trăi, gândi şi faptului, care-i
caracterizează pe destui dintre confraţii gazetari.
Despre ce ar fi vorba, de fapt? De vreo două săptămâni,
într-o coloană a „Expresului magazin” sunt sistematic înjurat cu nedisimulată răutate. Veţi spune – cum aşa, să te
atace fără vreun motiv? Ei nu, motive ar exista şi cred că
e bine să le amintesc, pe scurt şi limpede.

de ce-au venit, de ce-ar mai fi rămas?
În redacţia „Sportului românesc” am avut, încă de la
pornirea ziarului, doi colegi – Victor Niţă şi Lucian Oprea
– şi un colaborator permanent – Sorin Satmari. Toţi trei au
părăsit, pe rând, corabia acestei publicaţii, din motive diferite. Primii doi, gazetari cu state de serviciu, angajaţi cu
salarii foarte mari, n-au rezistat, se pare, ritmului impus de
un ziar aflat la început de drum, având nevoie, deci, de idei
şi muncă multă. Au cedat, încet-încet, pasul şi, treptat, sau auto-eliminat. Ceea ce a deranjat, însă, în cazul lui Lucian Oprea, a fost modul în care a denigrat ziarul de unde-şi
lua o parte din bani (o alta o lua de la „Renaşterea bănăţeană”, se pare), sub pseudonim, într-un săptămânal – „Cuvântul”, pe care, de altfel, îl preţuiesc cu adevărat. Cam
asta ar fi toată povestea. În legătură cu Sorin Satmari, el sa supărat, din pricini numai de el ştiute, şi a migrat spre
„Gazeta sporturilor”.
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Până aici, toate bune şi la locul lor. Cei trei au pornit
fiecare pe drumul său, dar s-au reunit în spaţiul paginilor
sportive ale „Expresului magazin”, de unde au declanşat o
campanie imundă împotriva „Sportului românesc”, în special a conducerii acestuia, conducere care, ştiu ei foarte
bine, le-a tolerat atâtea. Pornind de la insinuări şi ajungând
la atacuri directe, respectivii gazetari i-au bălăcărit în fel
şi chip pe cei care i-au adus la „Sportul românesc” şi, apoi,
le-au dat şansa de-a pleca prin transfer şi nu daţi afară, aşa
cum s-ar fi cuvenit.

trudă răsplătită cu minciuni
Iată însă că, pe coloana destinată invectivelor la adresa
acestui ziar cu profil de sport, este luat în tărbacă şi „Universul Bucureştilor”, tânăr cotidian de informaţie. Motivul? Faptul că sunt redactorul şef al lui. Nu vreau să mă
dezvinovăţesc în niciun fel, n-aş avea motive s-o fac, dar
ceea ce este cu adevărat grav şi imposibil de scuzat este
poziţia acestui săptămânal faţă de o publicaţie care abia se
naşte.
Pentru cititorul fără patimi şi prejudecăţi poate că ar fi
util de precizat că ziarul a fost creat în condiţii cu totul
aparte, intenţia noastră a fost, iniţial, de a readuce la rampă
„Informaţia Bucureştilor”. Ideea a fost prinsă din zbor de
colegii de la „Libertatea”, care au scos, cu rapiditate şi profesionalism, o liliputană „Informaţia zilei”. Am fost, fireşte, derutaţi, mai ales datorită stadiului avansat în care
se găsea pregătirea noului cotidian. Am oscilat mult dacă
mai e cazul să batem monedă pe această idee. Ne-am decis
cu greu, zilnic entuziasmându-ne şi devenind circumspecţi
cu privire la şansele unui altfel de demers. A fost o perioadă
de mari frământări, de renunţări urmate de elanuri, de nesfârşite consultări şi propuneri de soluţii. Lucrul a fost evident pentru observatorul atent al fenomenuluui presei, prin
aceea că apariţia, peste noapte, a noului cotidian nu a fost
precedată de o campanie publicitară pe măsura evenimentului. Dar, cum echipa redacţională exista, iar structura ziarului era deja conturată, ivirea sa pe lume s-a realizat fără
prea mari zbateri sau dificultăţi.

Acesta-i adevărul. Este normal să fi avut întregul sprijin
al directorului fondator şi al directorului ziarului, Ovidiu
Ioaniţoaia, în momentele grele ale începutului. Dar asta nu
înseamnă – şi toţi cei care au participat la realizarea primului număr ştiu foarte bine – că eu n-am fost prezent sau
nu m-am implicat, de dimineaţă până noaptea târziu. Nu
asta e, însă, important. Nici măcar faptul că-i o minciună
uriaşă spusa că soţia mea ar fi zis cuiva la telefon că am
avut, cu o seară înainte, o criză de ficat(?!) Nici măcar faptul că sunt privit ca un incompetent de oameni care n-au
gândit şi cu atât mai mult n-au pornit şi condus vreodată o
publicaţie. Acestea sunt răutăţile gratuite, pe care le privesc
detaşat, ştiind prea bine care-mi sunt meritele şi limitele.
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ion cristoiu şi proba caracterului
Alta e problema gravă, în ordinea morală a lucrurilor.
Este aceea a modului în care un ziar priveşte şi reflectă
evenimentul demarajului unui alt ziar. Sunt imun deja la
toate răutăţile obişnuite ale lumii gazetăreşti, dar un asemenea tratament nu cred să fi fost aplicat, vreodată, unei
noi publicaţii, mai ales uneia scrisă de tineri, marea lor majoritate fiind debutanţi în presă. Îmi vine greu să pricep
această atitudine – care nu este condamnabilă atât pentru
cel care semnează PIF LE CHIEN, cât pentru conducerea
săptămânalului „Expres magazin”.
Mă refrer, în mod deosebit la Ion Cristoiu şi la Daniel
Tomescu. Pe la ei a trecut textul respectiv, ei şi-au dat acordul cu privire la publicarea lui.
Să-l întreb, aşadar, pe Ion Cristoiu ce-ar fi simţit şi cum
ar fi reacţionat atunci când tinerii care veneau cu speranţe
la el, încredinţându-i primele încercări publicistice ar fi fost
întâmpinaţi astfel atunci când păşeau pe tărâmul gazetăriei? Să nu ştie oare Ion Cristoiu felul în care lucrezi întro redacţie, atâta vreme cât am fost redactor şef adjunct la
revista unde el era director şi secretar general de redacţie
atunci când el era redactor şef? Să se preteze, oare, doar
de dragul unui scandal facil la o asemenea porcărie? Chiar
asta crede el despre mine? Aşa m-a cunoscut în perioada
cât i-am fost alături? Ce mai pot spune acum despre carac-

terul său, despre moralitatea sa?
Gândul că poţi înainta în viaţă călcând pe cadavre este
departe de ceea ce cred eu despre gazetărie. Faptul că, publicând acel text infamant, Ion Cristoiu este compromis
definitiv în ochii mei poate să-l atingă sau nu. Cert este
doar un singur lucru: dacă acela care ţi-a fost alături în momente importante ale vieţii gazetăreşti ajunge să te terfelească, ştiind bine că publică o minciună, înseamnă că el
nu mai poate exista pentru tine.
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eliberarea de complexe
În privinţa lui Daniel Tomescu ce-aş mai putea spune?
Că l-am adus de mânuţă, ca pe un copil naiv, în presă? Că
i-am citit şi corectat primele texte? Că l-am convins să
abandoneze teatrul, în care nu mai avea nici o şansă? Că iam negociat şi obţinut un salariu peste aşteptările sale? Că
l-am învăţat cum se alcătuieşte un text de presă? Toate
acestea sunt adevăruri axiomatice. Şi, în contrapartidă, el
admite tipărirea acelor murdării tocmai despre mine, adică
despre cel pe care-l socotea întâiul său dascăl într-ale jurnalisticii şi de la care susţinea că a învăţat tot ce ştie? Urâtă
e câteodată lumea atunci când ea ţi se relevă prin oamenii
săi urâţi.
Scriu cu mâhnire rândurile de faţă, nicidecum cu mânie.
Poate că această explicaţie trebuie, odată şi-odată, să aibă
loc. Poate că, prin publicarea textului cu pricina, cei doi
conducători de revistă se vor fi defulat, eliberându-se de
complexe în ce mă priveşte. Fapt pentru care se vor strădui
să mă înjure pe mai departe. N-am nimic împotrivă, mai
ales că nu vor putea folosi decât argumentaţia acelor soţi
tâmpiţi care, pentru a-şi găsi motive de divorţ spun fără
contenire: el despre ea că e târfă, iar ea despre el că e beţiv.
La asta s-ar reduce, aşadar, demonstraţia lor. Şi chestiunea
asta nu mă atinge. Mâhnirea mea provine din macularea
debutului de grup al unei trupe de tineri admirabili, despre
care ştiu de pe-acuma că vor ajunge gazetari adevăraţi. (Că,
peste vreme, şi ei mă vor înjura, este deja o altă problemă).

risipa de venin
Am avut prilejul – şi bucuria, de ce n-aş spune-o? – să
lucrez alături de mulţi dintre cei care scriu acum la „Expres
magazin”. Mă cunosc şi-i cunosc foarte bine pentru că leam citit manuscrisele când abia intraseră în breasla gazetărească, le-am urmărit evoluţia şi am fost alături de ei în
clipele lor de succes. Cred şi ei, precum PIF LE CHIEN,
că aş fi fost capabil să dau bir cu fugiţii exact în clipele
când urma să apară un cotidian condus de mine? Cum s-ar
simţi tinerii care vor alcătui viitorul cotidian al fundaţiei
„Expres” dacă, imediat după primul lor număr, le-aş bălăcări conducătorii, pronosticând că ziarul lor va cădea foarte
curând? (Sigur, n-am să comit niciodată un asemenea gest
descalificant).
Până la urmă, singurul lucru care interesează foarte
puţin este autorul textului la care m-am referit. Nu-l pot
privi decât cu milă, ca pe căţeluşul şchiop din poezia ştiută
de toţi copiii. A făcut risipă de venin, a încercat să folosească dintr-o dată toate cartuşele discreditării, punând laolaltă viaţa mea de familie şi lipsa mea de profesionalism,
cu ideea de trădare şi cu o permanentă stare de beţie etc...
Sigur că privesc lucrurile astea cu detaşare. Atâta vreme
cât am fost obligat, lucrând în ultimele şapte luni la un cotidian tânăr („Sportul românesc”), să stau 14-16 ore în redacţie şi-n tipografie când acum, străduindu-mă să
construiesc „Universul Bucureştilor”, lucrez – tot în redacţie şi-n tipografie – de la 8 la 1 noaptea, respectivele acuze
mă amuză şi mă determină să gândesc ce bine-ar fi s-o duc
aşa cum se scrie despre mine. Ah, cam aşa cum scrie în
„Expres magazin”, au dus-o, la „Sportul românesc”, Oprea
şi Niţă, dar asta a fost şi este treaba lor. Revenind, nu interesează cei care-a scris. Din punct de vedere al vehemenţei,
pare să fie pana lui George Stanca, dar nu ar fi exclus să
fie şi-o operă colectivă. Oricum, vorbele grele şi nemeritate
cu privire la felul în care-mi fac meseria de gazetar, mă fac
să cred că măcar o parte din acuzele aduse, prin diverse
publicaţii, „Expresul magazin”, ţinând de etica respectivei
publicaţii, au temei real. În ceea ce mă priveşte, m-am convins pentru totdeauna.
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Mai stau apoi şi mă întreb cum de-a putut îngădui patronul trustului „Expres”, Mihai Cârciog, să se scrie astfel
despre mine. Aveam o cu totul altă impresie despre el. Ştiu
şi ştie foarte bine că ne-am despărţit, atunci când am plecat
de la „Expres”, în cele mai bune condiţii, că a insistat să
rămân, că mi-a mulţumit pentru tot ce-am făcut legat de
edificarea, din start, a acestui ziar. Crede şi el că cel din articolul cu pricina sunt eu? Dacă e aşa, atunci el nu e el.

fără preţuire, adio!
În altă ordine de idei, m-a surprins atacul împotriva
„Sportului românesc” în general. Un gazetar de sport de
talia lui Ovidiu Ioaniţoaia e tratat nu doar cu superioritate,
dar şi într-un fel, inchizitorial. Se spun despre el, fără vreo
probă anume, lucruri care-l pun într-o lumină rea şi, în acelaşi timp, lucruri pe care nu le merită. Şi cine scrie asta?
Tocmai colegul şi prietenul Victor Niţă, care a făcut sport
de masă la „Sportul” pe vremea când Ioaniţoaia era un
mare nume în gazetăria sportivă şi a fost adus, pentru a fi
şeful secţiei fotbal (ceea ce, din pricini pe care el le ştie,
iar eu nu vreau să le spun), tot de Ovidiu Ioaniţoaia la
„Sportul românesc”. El se erijează acum, iată, în instanţă
morală care-i cere socoteală lui Ioaniţoaia, punând sub
semnul întrebării moralitatea colectivului redacţional din
care a făcut parte. Aşa ar fi scris şi dacă i s-ar fi mai tolerat
câteva luni lenea funciară şi alte câteva defecte. Ar mai fi
scris Lucian Oprea urât despre Geo Raeţchi, cel care l-a
adus la „Sportul românesc”, dacă acesta s-ar fi împăcat cu
ideea că i se poate asigura, şi fără muncă, un salariu? Culmea este că ambii îi înjură exact pe cei care le-au întins
mâna. Gest care spune totul despre ei.
Mărturisesc, am dat prea mare importanţă acestui episod. Dar n-am făcut-o pentru a mă disculpa şi a-i învinovăţi pe cei care, în „Expres magazin”, îşi fac un titlu de
glorie din a polemiza cu „Sportul românesc”. Am socotit
că trebuie apăraţi tinerii reuniţi sub drapelul „Universul
Bucureştilor” şi, dacă e s-o spun pe-aia dreaptă, am făcuto cu gândul că această poveste poate fi pilduitoare pentru
ei. Dar nu pot încheia fără a-i aminti unuia dintre cei care
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latră la lună că Dan Claudiu Tănăsescu, cel pe care-l tratează acum cu suveran dispreţ, i-a oferit un spaţiu în „Săptămîna”, dându-i şi bani pentru informaţiile de mâna a
doua şi pentru textele pe care nu rareori i le-am rescris.
Dar, una-i una, alta-i alta. Sfârşesc aici această pagină
mâhnită, renunţând definitiv să mai deschid vreodată paginile „Expresului magazin”. Adio.
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15.
Într-o atmosferă placidă, preelectorală, ca să zic aşa,
multe semne bune nu se întrevăd. Oarece tristeţe greu de
explicat se abate asupra celor care, mereu şi mereu, îşi fac
din supravieţuire un ideal. Poate de aceea această ediţie a
Cuiului poate să pară mai apatică decât de obicei. Dar şi
autorul său nu-i mai mult decât un om obişnuit care, dinte
toate drepturile cetăţeneşti şi-a ales, pentru azi, dreptul la
pesimism.
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Turnul Babel

Se dă startul curând!

Mi-e foarte clar: nu mai e mult până când vom intra în
campania electorală. Cred că aşa va fi, dintr-o sursă foarte
autorizată – preşedintele Ion Iliescu. Domnia sa, aflat pe
meleagurile Sălajului, a declarat – vineri, la ora 12,20 (conform relatării exacte a doamnei Rodica Beclean) – că s-a
decis să-şi mai asume pentru alţi patru ani grijile şi responsabilităţile cu care este împovărat oricare cârmaci de ţară.
După ce a stat mult în cumpănă, după ce a luat pulsul electoratului, după ce ne-a făcut să aşteptăm cu sufletul la gură
decizia pe care o va lua – deşi, în sufletele noastre, simţeam
că nu ne va lăsa de izbelişte, - preşedintele s-a hotărât. E
de văzut care-i vor fi contracandidaţii.
Se zvoneşte pretutindeni, se emit ipoteze, dar certitudinile sunt puţine. E limpede doar faptul că un candidat din
partea Convenţiei trebuie să existe, susţinut, probabil, şi
de FSN, dacă nu cumva se va merge, din această parte, pe
un candidat propriu (numele lui Andrei Pleşu este rostit, în
anumite cercuri, cu insistenţă). Calcule se pot face la nesfârşit, cu atât mai mult cu cât, deşi aparent diversificat,
spectrul politic a început să devină, în fond, bicolor. Se mai
pot produce surprize, dar nu prea multe şi nici foarte importante, de natură să schimbe echilibrul de forţe care consider că există la momentul de faţă.
F.D.S.N., deşi încă destul de puţin organizat, cu excepţia
reprezentanţilor săi din Parlament, va susţine candidatura
actualului preşedinte, împreună cu toate forţele de stânga,
inclusiv, se spune, P.S.M. Nu cred că, într-o cursă electorală cum va fi aceea care va opune dreapta stângii, un candidat precum Radu Câmpeanu ar putea emite pretenţii,
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chiar dacă domnia sa consideră că se află în fruntea unui
partid puternic. Aripa tânără a liberalilor s-a alăturat Convenţiei, dar a pierdut – temporar, se pare – doi dintre fruntaşi: Radu Boroianu şi Dinu Patriciu. Ultimul are de reglat
ceva socoteli cu primarul general al Capitalei, ambii părând decişi să meargă până-n pânzele albe. Dacă va fi aşa,
un cap tot are să cadă şi încă un subiect serios de presă va
realimenta stilourile confraţilor. Care confraţi, se pare că
se vor înmulţi serios, anunţându-se deja încă două cotidiene care vor să prindă piaţa, în condiţiile în care ziarele
s-au scumpit, iar punga cumpărătorilor e tot mai săracă.
Fireşte, campania electorală poate aduce subiecte fierbinţi
şi scoate din amorţeală multe publicaţii. Cu toate acestea,
personal nu cred în învolburarea apelor şi în mai mult de
două candidaturi serioase la preşedinţie.
În privinţa alegerilor parlamentare, acestea se anunţă
mult mai disputate şi mai echilibrate, dar la ele mă voi referi, pe larg, săptămâna viitoare.
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Râsu’-plânsu’

Ura, ca subiect

Există o categorie aparte de oameni care, sub aparenţa
unei blândeţi funciare, ascund mai multă otravă decât cei
veşnic veninoşi. Omul bun, care se apropie de inima ta şi
pe care-l dăruieşti cu prietenie e în stare, la o adică, să te
lovească mai tare şi mai urât decât un duşman declarat.
Sunt, toate acestea, lucruri comune, dar atunci când anumite fapte se petrec în preajmă-ţi, ele se transformă în cazuri particulare pe care nu te mai poţi feri să le analizezi.
Cred, plecând de aici, că nu poate fi nimic mai greu pe
lumea asta decât să porţi în tine, ani şi ani, o ură pe care să
n-o dai în vileag în faţa nimănui, dar care să te mistuie fără
contenire. Adică să fii mereu în preajma unui om pe care
să-l vrei distrus, dar să-l vorbeşti de bine, să i te arăţi amic,
chiar câine devotat, să te mai şi ajuţi cu el când şi când –
mai ales tu să ai nevoie de sprijinul său, iar duşmanul niciodată declarat să ţi-l şi acorde, - iar în final, după multă
vreme, să reuşeşti să te eliberezi de apăsarea interioară şi
să răbufneşti, răcorindu-te de tot ceea ce ţi-a nimicit sufletul. Cumplită boală, recunoaşteţi! Amarnic supliciu pentru
cel care e pedepsit să trăiască astfel.
Partea veselă a lucrurilor este alta. În momentul defulării, respectivul uită că, spunând tot ce spune, se autoacuză. Adică, vezi, Doamne, cutare este un hoţ, un impostor,
un tâlhar şi tot ce se mai spune îndeobşte cu aceste prilejuri, iar eu am ştiut asta şi am tăcut până acum, am admis
chiar să fiu înregimentat în oastea acelui demonic personaj,
iar acum dau totul în vileag. De ce acum şi nu mai devreme? Ei, la asta e mai greu de răspuns. Abia aici începe
drama cameleonului. Cum să dovedească el faptul că a fost
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cinstit de vreme ce a tăinuit atâta timp nişte tâlhării (reale
sau inventate)? Cum să spună el că s-a apucat să delaţioneze tot ce aflase, inventase ori prinsese cu urechea, pe ici,
pe acolo, exact în clipa în care a simţit că singurul subiect
care-i mai putea salva sărăcia de idei era propria sa ură?
Şi cum să nu scrii bine despre ceea ce urăşti? Atunci
când lăudăm ceva sau pe cineva o facem, parcă, plini de
stângăcie, temându-ne ca lauda să nu se prefacă în osana
sau reclamă gratuită. Dar atunci când avem de înjurat sau
de spurcat o facem la meserie, cuvintele parcă se leagă mai
bine şi mai plastic, ideile se ordonează, logica se trezeşte
din somnolenţă.
Ura – ca subiect gazetăresc sau scriitoricesc – este hrana
ideală pentru aceia care, loviţi de o aşteptată impotenţă, se
cramponează de iluzia veşnicei vitalităţi. De aici şi până la
înjunghierea propriilor prunci nu mai e decât un pas.

220

Fotbal pe pâine

Jumătăţile de măsură

Gata, suntem pregătiţi şi pentru finala Cupei. Steaua şi
Politehnica Timişoara – după un egal, acum câteva zile, pe
Ghencea – vor încerca să ajungă în competiţia care oferă
cele mai mari şanse, la prima vedere, de urcuş european.
Important mi se pare altceva. Ambele echipe au ieşit din
semifinale cu nişte mai mici sau mai mari scandaluri la
activ. S-a cam încins tărâţa-n capul unora dintre spectatori,
acum, că veni vara, şi asta-i face să vadă, unde trebuie, dar
mai ales unde nu trebuie, meciuri trântite, furtişaguri şi
erori voite de arbitraj.
Una peste alta, cu scandalul de rigoare de după meci,
Steaua a pierdut cu scorul la care trebuia să piardă, astfel
încât Craiova a învins doar pentru palmares şi, poate (om
trăi şi-om vedea), pentru Cupa UEFA. De cealaltă parte, la
Constanţa, Farul a ratat mult, dar a trebuit să părăsească
scena Cupei lăsându-i să ajungă în finală pe timişorenii învingători pe malul mării dintr-un penalty transformat de
Varga.
Aşadar, din acest punct de vedere apele s-au limpezit.
Cazanul în clocot este numai divizia B, acolo unde echipa
din Alba Iulia pare decisă să intre în greva foamei, iar Reşiţa să revină în elita fotbalistică naţională.
Dar sentimentul pe care-l trăieşti, urmărind desfăşurarea
evenimentelor din toate diviziile fotbalistice rămâne tot
acela de neîmplinire. Jumătăţile de măsură devin moneda
de schimb cea mai des folosită. Parcă se tot subţiază valoarea loturilor multor echipe de prim rang, parcă se mizează, tot mai mult, pe aranjamentele unor samsari
pricepuţi, parcă se plafonează – destul de jos, însă – valoa-
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rea disputelor. Iar la gândul că, din vară, alţi jucători de
marcă vor evolua prin felurite cluburi europene e de natură
să îngrijoreze o dată în plus.
Deasupra tuturor acestor consideraţii tronează imaginea
sumbră a unui stadion cu tribune goale.
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Cocteil molotov

Oameni ne-am făcut!

De trei săptămâni, de când lucrez la un cotidian adresat
bucureştenilor şi, prin forţa lucrurilor, am obligaţia să citesc şi să aflu în primul rând lucruri despre şi din Capitală,
am început să mai înţeleg câte ceva din felul de-a fi şi dea gândi al bucureşteanului.
Acest om trăieşte într-un labirint. Se descurcă greu nu
numai cu banii, dar şi cu orientarea în oraş. Fiecare cumpără ce găseşte, de unde găseşte. E foarte greu să compari
preţurile între ele, iar economia de bani este concurată de
economia de timp. Oraşul este, o vedem cu toţii, urât, neîngrijit.
Primarul general al capitalei mi-a vorbit, cu prilejul unui
interviu realizat săptămâna trecută, despre discuţiile pe
care municipalitatea le poartă cu o importantă firmă străină, transnaţională, care va investi în aspectul Bucureştilor
un miliard de dolari. Oameni ne-am făcut!, veţi spune. Şi,
dacă ne gândim bine, nici n-am fi prea departe de adevăr.
Ce ne facem, însă, cu viaţa asta a noastră cea de fiecare
clipă? Am publicat, în „Universul Bucureştilor” proiectul
unei legi prin care salariile celor care muncesc în instituţiile
bugetare se mai apropie de realitatea existenţei. Profesorii,
medicii, cercetătorii, proiectanţii, artiştii vor primi salarii
ceva mai decente. Desigur, nici prea mari, ca să nu şi-o ia
în cap şi să se creadă buricul pământului.
Probabil că una dintre urmări va fi întoarcerea spre catedre a multor profesori care, speriaţi de puţinătatea banilor
primiţi lunar, migraseră pe unde văzuseră cu ochii şi unde
puteau, prin muncă, supravieţui. Acest efect ar fi benefic
şcolii noastre care trăieşte într-o dezorganizare şi un chiul
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de-a dreptul stranii. După descoperirea cheilor de boltă ale
învăţământului – apropierea lui de cercetare şi producţie,
dar numai pe hârtie – suntem în situaţia de a mai asistat la
încă o perioadă de involuţie în acest domeniu.
Bine, n-ar fi singurul semnal de alarmă care se cere tras.
Multe şi importante alte sectoare traversează o degringoladă, asemănătoare. Dar una e să fii şomer într-un oraş plin
de gropi şi de gunoaie şi alta e să şomezi pe străzi mirosind
a şampon de lămâie, cu vitrine curate şi case arătoase.
Parcă e altceva să-ţi chiorăie maţele într-un parc desenat
parcă de un artist şi totul altceva să faci foamea printre
tomberoane rău mirositoare.
Aşadar, oameni ne-am făcut! Dar să nu disperăm.
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16.
Pagină plină de nedumeriri – această ediţie a „Cuiului”.
Din zone diferite ale realităţii noastre sociale, aspectele pe
care le aduce în discuţie constituie semne de întrebare cărora se cuvine a li se găsi răspuns cât mai curând. Mai mult
sau mai puţin grave, mai comice sau mai dureroase, situaţiile prezentate ne întăresc credinţa că, aşa cum se tot
spune, mai e mult până departe.
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De-am mai duce-o pân’ la toamnă…
Parcă niciodată, în scurta-i existenţă, Parlamentul nostru
n-a fost mai înfierbântat. Se radicalizează intervenţiile,
totul e aprig, iar deciziile importante sunt îndelung trâmbiţate.
Alegerile vor avea loc, aşadar, în toamnă. De-am mai
duce-o până atunci… Dar nu trebuie să ne plângem. Să
luăm exemplul aleşilor noştri. Cum adică, nu se vor chinui
şi ei, ca şi noi, tot până-n toamnă? Nu-şi vor face şi ei, care
cum va putea, un amărât de concediu, necesar reîncărcării
bateriilor, amarnic subţiate de consumul nervos al acestui
ultim an?
S-a luat la bani mărunţi o serie de fapte care pun sub
semnul întrebării loialitatea multor demnitari, de toate rangurile. S-a rememorat, cu lux de amănunte (cele mai multe
necunoscute nouă) ultima mineriadă. S-au pus întrebări în
legătură cu o seamă de alte afaceri, mai mari sau mai mici,
pentru că, se pare, au existat anumite perioade în care mai
ales afacerile mari, pe bani grei şi luaţi repede, au prevalat.
Ministrul Băsescu s-a disculpat demonstrându-şi competenţa într-ale navalisticii, dar câteva semne de întrebare
tot mai plutesc în aer.
Dinu Patriciu susţine că-l va da în judecată pentru calomnie, pe primarul general al Capitalei; acesta spune, însă,
că Garda Financiară îi va da dreptate.
Un parlamentar de Cluj aduce grave acuzaţii Fundaţiei
Soros şi aşteptăm reacţia acesteia.
Afaceri, aşadar, afaceri, ceea ce ne-am dorit din inimă
acum doi ani şi jumătate, când aceste lucruri ne erau cu
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totul străine, dar dorite precum fructul oprit. Acum că ne
sunt la îndemână (ne este un fel de-a spune), începem să
le privim cu suspiciune, ba chiar încep să ne intrige. Păi,
hai să ne hotărâm – după afaceri am râvnit, afaceri avem.
Ah, aţi fi preferat să fie cinstite? Păi n-aveţi decât să vă
adresaţi în acest sens Băncii Naţionale, care e foarte
aproape de-a fi chemată în judecată de nenumăraţii agenţi
economici pe care i-a adus în pragul falimentului sau pe
care, prin întârzieri şi blocări, îi fură ca-n codru. Cu acten regulă şi cu ridicări din umeri.
Dar parcă e mai vesel aşa decât pe vremea când conspectam „Scânteia”. Măcar acum avem reviste care să ne
descreţească frunţile şi să ne-nveţe copiii la tot ce-i poate
învăţa viaţa, ba şi ceva pe deasupra.
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Râsu’-plânsu’

Octavian Mitu a intrat în istoria
literaturii române

Nu ştiu foarte bine cum să privesc vestea oferită zilele
trecute de cotidianul „Libertatea”, ştire conform căreia revista cea mai importantă a Uniunii Scriitorilor, „România
literară”, a devenit proprietatea trustului „Topaz”, deci a
domnului Octavian Mitu. Să mă întristeze vestea ori să mă
amuze?
Gestul lui Octavian Mitu este, în fond, un gest frumos,
prin care încearcă să salveze, pe proprii săi bani, o publicaţie de imens prestigiu. Altfel cum ar fi putut-o face, fără
să investească şi să se gândească la aspectul, deloc de neglijat pentru un om de afaceri, că o să şi piardă o bună perioadă de timp? Aşadar, plin de bune intenţii, un om bogat
a cumpărat o revistă literară. Curiozitatea ne obligă să ne
întrebăm cum a cumpărat-o, cu câţi bani, pentru că e tare
greu să traduci în cifre seci valoarea unui titlu precum „România literară”. Pe de altă parte, chiar să nu mai fi putut
Uniunea Scriitorilor, care a pornit la drum cu nenumărate
reviste, să o susţină pe cea mai reprezentativă dintre ele?
Oricum ar fi, Octavian Mitu a reuşit să intre în istoria
literaturii române. După ce i-a avut ca salariaţi pe Ion Cristoiu şi pe Adrian Păunescu, acum a cumpărat, dintr-o dată,
o mulţime de scriitori. În frunte cu dl. Nicolae Manolescu,
al cărui prestigiu literar este deja o realitate pentru viitoarele istorii ale literaturii acestui timp. Dar mai e ceva: Octavian Mitu a reuşit să cumpere nu doar un grup de
scriitori, ci un preşedinte de partid, ceea ce cred că este o
performanţă unică în lume. Numai aici, la noi, se putea întâmpla ca un om care s-a îmbogăţit în numai doi ani să
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poată cumpăra o revistă de talia „României literare”, în
frunte cu un potenţial candidat la preşedinţia României!
Ce-ar fi, în cazul în care ar câştiga alegerile (dacă va participa), ca dl. Nicolae Manolescu să fie tot angajatul lui
Octavian Mitu! Aşadar, să fii dintr-un tânăr inginer într-ale
transportului, patronul unor mari scriitori, al unei reviste
de importanţă naţională, a unui lider de partid politic şi
chiar al unui preşedinte de ţară, hai că asta-i chiar din caleafară.
Desigur, aşa cum a făcut mereu până acum, Octavian
Mitu a promis că nu se va amesteca în treburile revistei,
susţinând că asta e numai treaba profesioniştilor. Dar ce te
faci dacă, de pildă lui Octavian Mitu n-o să-i placă o poezie
a preşedintelui Uniunii Scriitorilor sau să presupunem, un
pamflet îndreptat chiar împotriva sa, de, să spunem, Vasile
Băran? Le scoate din pagină, doar e patron: Şi-atunci, independenţa revistei cum se mai poate susţine?
Dar poate că nici aceasta n-ar fi o problemă insolubilă:
s-au mai făcut şi se vor mai face destule compromisuri. Pot
exista, unele situaţii care nu mai rezistă în plasa echivocului. Cei care au citit cu atenţie ziarele anului ’90 îşi mai
aduc, poate, aminte, de declaraţiile pe care Octavian Mitu
le-a făcut cu privire la tipărirea unui ziar, Seara, care a şi
apărut până la urmă, dar în altă formulă redacţională decât
anunţase patronul său. În intenţia sa ar fi fost ca directorul
acestui ziar să fie Eugen Barbu, al cărui acord pretindea
că-l are. Dacă, nemulţumit de modul în care va orienta revista domnul Nicolae Manolescu, Octavian Mitu va apela,
eventual, la Eugen Barbu sau la Adrian Păunescu? Întortocheate par căile noii noastre literaturii de piaţă…
Indiferent de cumpărător şi de conjunctură, gestul Uniunii Scriitorilor şi situaţia în care aceasta a ajuns reprezintă,
pentru actualul moment al culturii noastre, un tragic semnal de alarmă.
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Cocteil molotov

Ţânţari bolnavi de SIDA

Situaţia în care se găsesc, în clipa de faţă, Bucureştii
este una de-a dreptul dramatică. Dincolo de aspectul jalnic
al oraşului, dincolo de nenumăratele lipsuri, dincolo de
scumpete, dincolo de invazia de cerşetori, tâlhari, hoţi, escroci etc., urbea mai şuieră de pe urma asaltului chinezilor
şi somalezilor. Nu cunosc raţiunile politice pentru care au
fost aduşi – sau admişi – în ţară reprezentanţii acestor seminţii, cu care, de altfel, n-am nimic. Dar problemele pe
care ei le ridică Bucureştilor, într-un moment în care sunt
deja destule nerezolvate, impun aflarea grabnică a unor soluţii care să fie atât de viabile, cât şi în concordanţă cu cerinţele şi aşteptările bucureştenilor.
La o recentă conferinţă de presă s-au spus lucruri cumplite în legătură cu cei peste două sute de somalezi care locuiesc, de mai bine de doi ani, în campingul din pădurea
Băneasa. Aceştia au comis, aşa cum se ştie, nenumărate
blestămăţii, au mâncat multe zeci de milioane din bugetul
statului nostru pentru hrana zilnică, au vorbit la un telefon,
care le fusese iniţial luat, de alte sume fabuloase, au refuzat
controlul SIDA etc... Cum se poate ca o mână de oameni
să agreseze un oraş întreg, oraş care este şi capitala unei
ţări europene? Cum se poate ca statul nostru, care se plânge
că n-are de unele şi de altele, să-şi permită să dea de mâncare, ani în şir, unor persoane care nu fac decât rele? Chiar
să fie aici satul cel mai lipsit de câini din lume? Chiar să
nu dea socoteală acest stat atotputernic nimănui pentru
felul în care s-a decis să cheltuiască banii pe care de la noi
i-a luat, prin continue măriri de impozite, pentru a-i da
celor care ne batjocoresc Capitala?
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Cred că, în afara unei acţiuni energice şi drepte a Primăriei Capitalei şi a Prefecturii, cei aflaţi în fruntea acestor
instituţii administrative îşi vor pierde, în faţa bucureştenilor, întreaga credibilitate.
Este, oare, admisibil, să fim puşi în situaţia de-a ne
plimba copiii prin pădurea Băneasa şi a ne întoarce acasă
cu ei bolnavi de SIDA, în cazul în care, întâmplător, i-a
muşcat un ţânţar care se mai hrănise şi cu sângele unui somalez? Aici să fi ajuns micul Paris de odinioară? S-a mai
spus, cu ocazia aceleiaşi conferinţe de presă, că somalezii
ar urma să fie mutaţi undeva, prin Militari, într-un bloc. Ar
fi, desigur, o nebunie. Am auzit cum că Crucea Roşie ar fi
recomandat socializarea lor, susţinând că traiul în pădurea
Băneasa i-ar fi afectat psihic, deprimându-i. Hai că asta e
bună de tot! Să-i aducem la Intercontinental, să le dăm posibilitatea să jefuiască şi să violeze în centrul Bucureştilor,
să ne îmbolnăvească de SIDA în doi timpi şi trei mişcări,
şi asta pentru că, semnând un act la Geneva, i-am primit
ca azilanţi politici pentru două luni, iar acum nu mai găsim
posibilitatea de-a scăpa de ei?
Care este, în această spinoasă problemă poziţia ministerului nostru de externe? A întocmit domnia sa un dosar
cu ravagiile făcute de somalezi, pe care să-l prezinte la Geneva, să ştie Europa întreagă ce musafiri distinşi are Capitala României, ospitalieră şi dezinteresată?
Nu sunt, vă rog să credeţi, întrebări pur retorice, sunt
chestiuni de interes general cărora e absolut necesar să li
se găsească soluţii.
În legătură cu oaspeţii chinezi, lipsesc amănuntele, dar
cert este că sunt mulţi şi vor să se stabilească în Bucureşti.
Numai cel care nu ştie nimic despre numărul imens al celor
lipsiţi de locuinţă, români de-ai noştri, demolaţi sau locuind câte şase-şapte într-o cămăruţă de confort patru nesporit, numai cel care nu vede cum stau şantierele de
construcţii şi cum oamenii invadează Primăria pentru a nu
fi scoşi din casele în care au intrat abuziv sau nu îşi mai
poate imagina că se mai poate, la acest moment să facem
efortul de-a mai construi şi pentru cea mai numeroasă naţiune a lumii.
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Sunt, toate acestea, nedumeririle nu atât ale semnatarului acestor rânduri, ci ale sutelor de mii de bucureşteni, iar
dacă ei nu înseamnă nimic pentru cei pe care i-am ales să
facă din Bucureşti oraş, nu cocină, fie ea şi internaţională,
atunci sunt puţine de discutat, în comun, între noi, cei
(mereu) de jos, şi dânşii.
Până la primirea unui răspuns concret, dialogul, chiar
şi epistolar, trebuie suspendat.
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17.
A început vacanţa, ceea ce a determinat „Cuiul” să-şi
mai descreţească fruntea, propunându-şi să ofere cititorilor
câteva rânduri ceva mai destinse, fără urmă de răutăţi.
Blândeţea textelor ar putea fi de natură să-l îngrijoreze pe
autorul lor, care visează de multicel la un concediu. Dar
până atunci, mai va! Şi-n plus de asta, la orizont se întrevede legea presei!
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Băieţi subţiri, condei subtil

Semnat cu îndrăzneală şi dat anonim, un chenar din ziarul „Sportul”, despre care unii (evident) răuvoitori spun că
a sucombat chiar înainte de-a se naşte, încearcă, prin pretinse subtilităţi de limbaj, să reaprindă polemica, dintre
cele două cotidiene de sport („Sportul românesc” şi „Gazeta sporturilor”), sugerând că redactorii de la „S.r”, în
frunte cu directorul şi redactorul şef al acestei publicaţii sar considera atoateștiutori, fiind veşnic porniţi împotriva
celor care ar încerca să-i scoată în faţă pe „adversarii” de
la „G.s”. Cu alte cuvinte, s-ar cam da mari, afişând un aer
de superioritate, mai ales cu prilejul apariţiilor televizate.
Evident, scriu aceste lucruri de pe poziţia celui care a
avut prilejul să cunoască îndeaproape atmosfera din cadrul
redacţional de la „S.r.”, având chiar pretenţia unor relaţii
prieteneşti cu toţi cei care alcătuiesc redacţia şi comitetul
director. Aş putea fi bănuit de partizanat, aşadar. Încerc, pe
cât posibil, să fiu absolut imparţial, taxând amintitul chenar
ca pe o răutate şi ca o izbucnire de orgoliu. O izbucnire caracteristică acelora care se simt mici şi nebăgaţi în seamă.
Este, de fapt, o ieşire născută din cumul de complexe.
Amintita gazetuţă a fost creată tocmai pentru a încerca să
stopeze, prin confuzia de nume creată, apariţia în lume a
„Sportului românesc”. Este limpede pentru orice cititor de
sport ce distanţă uriaşă separă cele două publicaţii. Şi
atunci, pe cine altcineva să atace anonimul din Sportul
decât pe acela care a reuşit să iasă-n faţă, crescând, pe zi
ce trece, decalajul valoric dintre cele două tipărituri.
Altfel băieţi subţiri, cu condei subtil, anonimii anonimei
publicaţii nu fac altceva decât să recunoască, fără voie, evi-
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dent, cât de supăraţi sunt pe faptul că nu-i prea băga nimeni
în seamă, săptămânalul pe care-l editează fiind mai curând
o probă de ambiţie, de tenacitate. Ceea ce reuşesc ei, însă,
cu adevărat este să învenineze, o dată mai mult relaţiile
dintre cele două „mari”, care păreau să fi pactizat.
Oricum am privi lucrurile, zarva pe care încerca să o
producă minuscula gazetă nu e decât un schelălăit de căţeluş căruia nu i-au dat încă dinţii. Deşi ar fi fost timpul.
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Râsu’-plânsu’

Reclamă gratuită

M-am decis pentru această reclamă gratuită în urma
unei vizite care mi-a fost făcută, în redacţia cotidianului
„Universul Bucureştilor”, de doi reprezentanţi ai Asociaţiei
rulotiștilor din România, asociaţie până acum necunoscută
şi în căutare de noi membri. Respectivii reprezentanţi veniseră, de fapt, să protesteze împotriva unui articol prin
care îmi manifestam nedumerirea cu privire la două acte,
autentificate la notariat, care mi s-au părut a fi contradictorii.
Primul dintre ele, în ordine cronologică, era un contract
de asociere între Societatea comercială „Solaris” şi o altă
societate, „Royal House”, contract prin care se stipula faptul că societăţile respective ar urma să stabilească preţurile
(între altele, ale prestărilor turistice) împreună prin intermediul unui consiliu de conducere, alcătuit din câte trei reprezentanţi ai celor două societăţi.
Celălalt act este un contract de colaborare între „Solaris” şi Asociaţia rulotiştilor, prin care acestora li se cedează
un teren (pe care, susţin rulotiştii, dânşii l-au amenajat)
pentru parcarea rulotelor, la un preţ modic – 600 de lei
lunar.
Nedumerirea mea consta în aceea că, pe de o parte, decizia şi stabilirea preţului n-au fost adoptate de către consiliul de conducere al societăţilor asociate şi, pe de altă
parte, de preţul foarte mic al campării într-un loc precum
Snagov-sat. Mi-am mai pus, apoi, întrebarea privitoare la
necesitatea protecţiei sociale datorate rulotiştilor, gândind
că, la data constituirii Asociaţiei, în iunie 1990, nu foarte
mulţi şi nici foarte sărmani puteau fi proprietari de maşini
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cu rulotă. Atâta tot.
Dar cei doi domni care m-au vizitat au extrapolat cadrul
discuţiei, susţinând că i-aş fi acuzat de ceauşism şi de alte
rele de acest gen, strămutând, aşa cum se obişnuieşte azi,
subiectul în perimetrul politicului. Însă tot domniile lor au
recunoscut că respectivul articol i-a făcut cunoscuţi, i-a
scos din anonimat, lucru pentru care ar trebui să-mi fie recunoscători. După care m-au ameninţat cu darea în judecată considerându-mă, cu dispreţ, vândut străinilor (celor
de la „Royal House”, adică) şi adept al sărăcirii populaţiei
prin aplicarea unor tarife prea mari etc…
Fapt pentru care m-am decis, pătruns de critica primită,
să le fac această reclamă gratuită, în contrapartidă solicitându-le răspuns la o singură întrebare: din ce raţiuni negustoreşti consideră domniile lor că preţul de 600 lei, pe
care l-au plătit şi anul trecut, a rămas neschimbat şi pentru
1992 (când toate preţurile au crescut), ba, mai mult, el va
rămâne (prin contractul de colaborare cu „Solaris”) acelaşi
şi în viitorii 5 ani chiar dacă în 1997 aceşti bani ar putea să
însemne 6 lei de azi? Asta nu înseamnă că i-aş acuza de
ceva, departe de mine gândul, ci doar că meditez la priceperea într-ale comerţului a celor care au acceptat acest preţ.
În rest, succes, pe mai departe Asociaţiei şi la cât mai
mulţi membri. Spaţii de campare se găsesc, slavă Domnului!
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Fotbal pe pâine

Se va-ntâmpla întâmplarea?

Se aude, prin cercurile avizaţilor în materie, că în
această săptămână s-ar putea decide soarta europeană a
campioanei noastre, Dinamo Bucureşti. În sensul neparticipării ei la competiţiile continentale, ca urmare a turneului
cu cântec din partea turcă a Ciprului.
Personal, nu cred în eventualitatea unei pedepse atât de
aspre şi poate nemeritată. Întrebarea este, însă, ce se va întâmpla dacă se-ntâmplă întâmplarea? Cine şi cum va plăti
o asemenea uriaşă pagubă, nu doar morală, dar şi materială. Sigur, în primul rând clubul va fi grav prejudiciat, el
investind sume serioase în achiziţionarea de jucători valoroşi, sperând într-o performanţă la nivel continental. Apoi,
fireşte fotbalul nostru în general, frustrat de apariţia pe
scena fotbalului european a celei mai în formă echipe a
momentului.
Nu vreau să par panicard, însă o astfel de decizie – deie
Domnul să fie numai un zvon răutăcios – ar avea efecte
de-a dreptul tragice atât pentru clubul din Ştefan cel Mare,
cât şi pentru suflarea fotbalistică naţională. Abia atunci va
putea fi aflat, în linişte şi cu grijă, vinovatul sau grupul de
vinovaţi. Pentru că o eroare s-a produs, cu siguranţă, şi numi vine să cred că ea s-a datorat hazardului sau dezinformării (deşi dezinformarea nu reprezintă în nici un chip,
circumstanţă atenuantă).
Sper însă, asemenea tuturor celor ce iubesc cu adevărat
fotbalul românesc, ca totul să treacă, pentru noi, cu bine,
şi să avem reprezentante în toate competiţiile europene. Ar
fi păcat, mare păcat, născut, însă, la rându-i, din păcat.
Pumnii strânşi.
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Cocteil molotov

Legea mult visată

În sfârşit, cu o emoţie greu descriptibilă, am predat tiparului un proiect de Lege a presei care va intra, probabil,
în dezbaterea parlamentarilor foarte curând. Nu vreau să
intru în amănunte privind prevederile sale, mai ales că
acest proiect a fost dat publicităţii şi toţi cei interesaţi de
el l-au putut parcurge în paginile „Universul Bucureştilor”.
Nu vreau nici să accentuez asupra întinderii capitolelor privind sancţiunile şi pedepsele şi nici nu mă bucur la gândul
că, în baza unei legi precum aceasta, puşcăriile riscă să se
umple de ziarişti.
Problema pe care mi-o pun este a oportunităţii, în momentul de faţă, a dezbaterii proiectului respectiv, proiect
pe care nu ştiu cine l-a întocmit şi cu câţi ziarişti se va fi
consultat autorul său. Eu unul ştiu un singur lucru – că se
discută pretutindeni, în domeniile vitale ale economiei naţionale, despre absenţa legilor care să pună ordine într-un
sector sau altul. Că e nevoie de multe şi serioase reglementări care să ofere certitudini investitorilor, fie ei români sau
străini. Dar dacă Guvernul şi Parlamentul au socotit că
presa este o problemă prioritară, n-am decât să salut
această înaltă apreciere acordată gazetarilor. N-am prea înţeles eu prea bine nici ce legătură are o lege a presei cu
scandalurile de la manifestaţii şi cu cântecele intonate prin
localuri, dar asta e altceva şi nu vreau să caut nod în papură
unui text în care cifrele din dreptul pedepselor urca spre
sfera – inaccesibilă gazetarului de rând – a două milioane
de lei, iar ale anilor de închisoare la vreo cinci.
Mulţi, foarte mulţi sunt cei care consideră cum nu se
poate mai bună această iniţiativă, susţinând că fără o lege
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a presei nu se mai poate trăi în România. Fără zahăr se
poate, fără ulei şi carne se poate, fără pâine se poate, dar
fără o lege a presei, nu! Aşa să fie! Dar mai vin şi-ntreb:
atunci când un comerciant este depistat că fură la drumul
mare, că oferă alimente alterate sau cu termenul de garanţie
depăşit, punând în pericol nenumărate vieţi umane, el e
amendat cu blândeţea legilor de-acum un deceniu; de ce
atunci un ziarist care scapă o ştire insuficient verificată sau
cântă fals să înfunde Jilava? Cu gândul acesta mi-e greu
să mă împac. Trăiesc cu impresia că această lege este concepută de oameni care speră să rămână o veşnicie la putere
şi-şi caută mijloace de apărare. Pentru că, aţi constatat deja,
una e să lezezi onoarea unui ministru sau a unui parlamentar şi alta pe a unui om de rând. De parcă ăl prins cu mâţan buzunarul cuiva e pedepsit mai aspru dacă buzunarul e
de deputat şi mai blând dacă-i de cerşetor.
Dar nici asta n-ar deranja până la urmă. Bine ca s-a ivit
legea mult visată. De-acum, cu această botniţă, pusă ziariştilor, se vor linişti mult spiritele. Cu atât mai mult cu cât
va începe şi campania electorală. Şi-atunci, cum o să mai
poţi demasca viaţa intimă a cuiva? Ţi se va spune în cazul
când vei afirma despre cutare sau cutare că a fost mare ştab
de partid că asta a fost convingerea lui intimă. Şi în astfel
de intimităţi nu poţi intra decât dacă vrei să intri, după asta,
la puşcărie. Vom scrie numai romanţe lipsite de vreo aluzie,
numai doine optimiste şi hore mobilizatoare. Vom consemna, sine ira, remarcabilele succese obţinute în producţie
de entuziastele colective de oameni ai muncii. Şi-abia
atunci o să ne gândim, nostalgici, la niscaiva festivaluri naţionale sau competiţii sportive de amploare.
Dar e bine că a apărut legea. De ce? Pentru că o să mai
scadă preţul caricaturilor, autorii lor fiind opriţi să mai
redea figuri triste sau zâmbitoare care să ne ducă mintea
la cine ştie cine. Vor fi iar, la modă fabulele şi vorbirea codificată. Teatrele vor avea din nou spectatori care să aştepte, dintr-o intonaţie sau o vorbă aruncată atât de dorita
„şopârlă”. Va fi iar concordie naţională şi polemicile se vor
rări până la completa dispariţie.
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18.
Revin la această pagină dragă, cerându-mi scuze cititorilor pentru cele două săptămâni de absenţă, dar nu şi de
vacanţă. S-au petrecut multe în această perioadă. Parlamentul a intrat în vacanţă, au început să se înghesuie candidaţii la preşedinţie, s-au mai născut ceva ziare, au murit
altele, viaţa merge înainte. Fapt pentru care acum, în
CUIUL, am a rememora cîte ceva, spre cât mai deplina recuperare a timpului irosit.
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Turnul Babel

Rechiniada

Cumplită vânzoleală în presa momentului. Certitudini
şi zvonuri laolaltă depun mărturie despre oferta de ziare
care depăşeşte cu mult cererea, dar, mai ales, puterea de
cumpărare a cititorului, adică a cetăţeanului de rând. O
cumplită înverşunare şi o spaimă reciprocă alimentează paginile cotidienelor şi săptămânalelor lipsite parcă, mai mult
ca oricând, de vreo busolă. Se distrug prietenii, se dizolvă
coaliţii, sunt abandonate interese de partid, apar peste
noapte sponsori noi, bani noi, promisiuni noi.
Se pare că se apropie ora ieşirii în larg a rechinilor de
presă, cei făr’de mamă sau de tată, cei dispuşi la orice compromis pentru nu orice câştig, cei care au aflat înaintea altora, că se trăieşte mai bine din ceea ce nu scrii decât din
ce scrii şi publici.
Ştirile false inundă, la rându-le, nava jurnalisticii. Un
articol azi, o dezminţire mâine, un drept la replică poimâine. Cititorul este aiurit de-a dreptul, nemaiînţelegând
decât că gazetăria asta e o meserie menită să aneantizeze
scrupulele şi să aducă bani.
Se sperie mulţi de apariţia, în curând, a unui ziar în 16
pagini, cu numai cinci lei şi cu şapte zile de apariţie din tot
atâtea ale săptămânii. Reacţiile sunt diverse şi violente. Cei
mai naivi spun – imposibil, cum se poate aşa? numai nebuni să fie difuzorii care să care ditamai ziarul luând pe el
mai puţin de trei ori decât de la cotidienele obişnuite. Cei
arşi de gelozie zic şi ei – cine e-n spatele acestei afaceri?,
ce urmăresc ei?, etc… Nu asta interesează ci reacţia cititorului, pe care cei care fac astăzi presă încearcă s-o modeleze după propriile lor dorinţe.
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Rechiniada e pregătită prin exerciţii de cinism. Se emit
cu bună ştiinţă informaţii false pentru a da naştere unui val
de proteste, însemnând pătrunderea în masa de cititori.
Bombele explodează absolut zilnic. Sunt inventate războaie de stradă, avioane cu misiuni de spionaj, sunt batjocorite fiinţe umane fără vreo vină, sunt terfelite vieţi
intime. Dezgustul celor care înţeleg ce se ascunde în spatele acestor capcane este imens. Dar asta nu-i deranjează
pe rechinii în devenire. Ei continuă bombardamentul lor
pervers îndreptat asupra credulilor sau celor prea împătimiţi, orbiţi de fapt, de politică, oamenii fără alte criterii
decât distrugerea unui eventual adversar de care n-au
habar.
Aşa încât, forţându-şi cititorii să înghită pe nemestecate
găluşti, înfloritoarea presă românească tinde să abdice, cu
fiecare zi, de la rosturile-i fireşti. Dacă adevăr nu e, nimic
nu e.
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Râsu’-plânsu’

Haita de anonimi

Prins, în ultimele două săptămâni, cu problemele deloc
simple ale unui cotidian – „Universul Bucureştilor” –, care
şi-a propus ieşirea la mare, adică în ţară, n-am avut vreme
să-mi aştern această pagină şi, de fapt, nici să mai scriu
ceva. Am vrut, într-o atare situaţie, să văd pentru ce mă vor
mai fi înjurând anonimii strânşi în haită şi care, în lipsă de
altceva, şi-au făcut un scop în sine din discreditarea mea
cu orice mijloace, neuitând să batjocorească, de câte ori au
prilejul, ziarul pe care-l conduc, terfelind astfel o muncă
cinstită şi serioasă, dusă, din zori în noapte, de o echipă tânără, care-şi va dovedi – sunt sigur de asta –, în timp, valoarea.
M-am ţinut de cuvânt şi n-am mai deschis revista format
varză care înghesuie, în nedocumentatele-i pagini de sport,
vorbe-n doi peri, strânse de pe o aceeaşi placă uzată. Dar
mi-au ajuns la urechi lucruri de care, cunoscându-mi muşterii, eram sigur.
Întâi de toate am fost jignit în calitate de şef al ziarului
pentru că, se spune, aş fi înşelat aşteptările foarte tinerilor
gazetari care au avut încredere în mine. Adevărul adevărat
este că ei mi-au rămas alături, în pofida murdăriilor care
se tot scriu despre mine. Şi au făcut asta din motivele pe
care şi scribii maidanezi le cunosc prea bine, şi ei fiindumi, o vreme mai lungă sau mai scurtă, subalterni. Timp în
care n-au avut cum şi de ce spune ceea ce debitează acum.
Am fost, apoi, aşezat într-un ironic top al fruntaşilor de
la „Sportul românesc”, deşi ei (javrele) ştiau foarte bine,
fără a se mai osteni să parcurgă cele două casete redacţionale – de la „Sportul” şi „Universul” – că de vreo două luni
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încetasem să mai lucrez la respectivul cotidian sportiv, care
mi-a rămas, însă, la fel de drag şi pe ai cărui oameni îi respect la fel de mult.
În fine, ziarul la care muncesc acum a oferit drept model
de mortal plictis, într-o înşiruire ineptă, în legătură cu pedepsele care i-ar putea fi aplicate lui Dan Claudiu Tănăsescu. Poate să fie aşa, eminenţi lătrători, dar încercaţi şi
voi să construiţi un cotidian în şase pagini, cu marea voastră pricepere în meserie, şi abia atunci vom avea ce discuta.
Altfel spus, pe parcursul a trei săptămâni, fără a le zice
marş sau a-i lovi, scârbit, cu piciorul, lătrătoarele animale
care se pretind ziarişti au continuat să-ncerce a-mi agăţa
manşeta pantalonilor. Urlând la lună, fără forţa de-a-şi argumenta înjurăturile decât prin aceea că aş sta zilnic 16
ore la lucru, 4 la cârciumă şi 2 la divorţuri (ultimul având
loc cu ani în urmă), căutând să mă jignească din nimic, lipsiţi până şi de inventivitate, pretinşii gazetari strânşi, deloc
întâmplător, sub o semnătură de câine, nu fac altceva decât
să dovedească tuturor celor care mă cunosc şi ştiu ce fac –
mai ales celor care-mi sunt zilnic în preajmă – cum nu trebuie făcută meseria pe care o amuşinează abia spre bătrâneţe. Orice li s-ar spune despre mine gazetarilor cu care
mă întâlnesc şi lucrez în fiecare zi, ei ştiu prea bine ce-i
adevăr şi ce-i minciună din ce zgârie respectivele potăi.
De aceea, probabil, mi s-a spus deunăzi, că înjurătura
mincinoasă este lauda cea mai limpede. Iar când minciuna
este, la rându-i, deşănţată, încep să cred că haita de anonimi
a sfârşit prin a mă admira. Nu-i mulţumesc pentru că, în
loc de răspuns, tot un chelălăit aş primi din parte-i.
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Fotbal pe pîine

Întoarcerea tatălui nerisipitor

E un moment cu nu se poate mai potrivit pentru a intra
în rândul comentatorilor de fotbal vânătorii şi pescarii.
Doar ei ar putea să-i egaleze pe confraţii care ştiu totul –
şi mereu altceva – despre cele mai spectaculoase transferări
de jucători şi de antrenori. Azi spun una, mâine – alta, întro veselie care vrea să ne aducă aminte de faptul că suntem
în perioada de concedii, pe care nu le facem numai pentru
că nu vrem noi, aşa de-ai dracu, deşi n-ar fi scump deloc,
doar şi fotbaliştii merg la mare, de ce n-ar face-o şi bancherii de ziarişti.
Dar una-i una, alta-i alta, cert este că întreaga echipă de
antrenori coordonată de Vasile Ianul a aşteptat cuminte întoarcerea tatălui nerisipitor pentru a afla la ce cluburi trebuuie să meargă, pe câţi bani şi cu ce jucători în lot. Acum,
că maestrul a revenit, situaţia se va clarifica rapid, mai ales
că nici nu prea e de unde şi ce de ales.
Ca un titlu de mândrie, pe mioriticul nostru plai au început să se poarte tratative şi să se încheie tranzacţii legate
de mari jucători – vezi cazul lui Hagi –, deşi fotbalul nostru
nu are de câştigat din asta decât câteva grame de fudulie,
care nu ajută, în fond, la nimic. Ne bucurăm, desigur, că
vom fi reprezentaţi grozav, ca ţară, în campionatul italian,
la Brescia, dar parcă ne-am fi dorit mai curând să alcătuim
şi noi câteva echipe de talia Bresciei. Am tot băut şampanie
prin reprezentanţi în anii din urmă, bine-ar fi să avem şampania la noi acasă şi nu să ne bucurăm doar când Balaci
face şi desface prin Africa, iar Lucescu prin Italia. Pe la
noi, seceră vântul din malul Dunării, pe la echipele având
sediile acolo, dar o bucurie tot e – aceea a numirii la cârma
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echipei divizionare A din Galaţi a prietenului Aurel Ţicleanu, fotbalist de marcă şi caracter ales, un antrenor care
va putea face din elevii săi nu doar jucători, ci şi oameni.
În rest, despre alte legende legate de Costică Ştefănescu,
Ion Marin, Alexandru Moldovan şi alţii – săptămâna viitoare.
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Cocteil molotov

Nu ne vine să credem ca am scăpat

Aşa exclama, de curând, un pensionar, confundând, desigur, vacanţa parlamentară cu dizolvarea respectivei instituţii – în actuala sa formulă, fireşte. Câteva săptămâni,
aşadar, nu vom mai aştepta cu sufletul la gură, reprizele de
umor oferite, cu voluptate, parcă, de senatorii şi deputaţii
noştri.
Nu cred că mai sunt multe epitete nefolosite în presă şi
care să exprime deziluzia provocată tuturor de actualul parlament. Unii comentatori mai abili (dar şi mai mult interesaţi) au încercat să dreagă busuiocul încă de la început,
când se întrevedea deja calitatea jalnică – morală mai mult
decât intelectuală – a celor mai mulţi dintre cei care nu încetează a se împăuna cu titlul de „aleşi ai poporului”, afirmând că am avea de-a face cu o adevărată „şcoală a
democrației”, unde se învaţă mult, iar rezultatele se vor
vedea curând.
Şi s-au văzut, într-adevăr, curând. Ca o liotă de şcolari
puşi pe chiulit, ca un grup de comando pus cât mai grabnic
pe căpătuială, ca o „echipă de zgomote” – parlamentarii
noştri s-au întrecut în a-şi pune poalele-n cap când ne era
lumea mai dragă, dând legi proaste sau inaplicabile, ocolind problemele cu adevărat grave, migrând dintr-un partid
în altul, jignindu-se reciproc şi spălându-şi rufele – teribil
de murdare – în faţa naţiunii şi, mai ales, dovedindu-se incapabili să înţeleagă complexitatea problemelor actuale ale
ţării.
Dar acum iată, a venit vacanţa binemeritată. Cu nişte
bani la ciorap, cu nişte înlesniri la care noi, cei de rând, nu
putem visa, cu gândul să candideze iar şi să ne mai irite
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patru ani, senatorii şi deputaţii şi-au oferit unii altora ultimele linguriţe de otravă păşind risipiţi, despărţiţi de fostele
lor formaţiuni, care-i aduseseră pe scena vieţii politice. În
concedii.
Urmează alegerile, urmează campania electorală, aşa că
amuzamentul începe abia spre toamnă pentru electori. Care
vor avea de votat nişte oameni bronzaţi, cu nervii destinşi,
căpătuiţi, cu afaceri înfloritoare şi cu pungile pline, gata
oricând să-şi părăsească scaunele şi să se mulţumească a
fi simpli milionari.
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19.
Apropiindu-ne de febra alegerilor – a cărei dogoare începem să o resimţim încă de-acum –, vedem cum ies la
iveală, ici şi acolo, mai mici sau mai mari mârşăvii, cum
scot capul minciuna şi impostura, cum mâna de hoţ versat
a statului se apropie perfidă de minusculele noastre pungi.
Cu gândul la toate acestea CUIUL consemnează, cu tristeţe, fapte de care n-ar fi dorit vreodată să aibă habar.
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Turnul Babel

Lume ciudată, ca să nu spun mai mult
Un ziar de provincie îl acuza, deunăzi, pe Ion Cristoiu,
flatându-l, aşa cum se procedează de obicei, de încercarea
de-a „destabiliza” Convenţia Democratică, respectivul gazetar fiind socotit o baionetă inteligentă care încearcă să
sprijine F.S.N. în detrimentul partidelor care alcătuiesc
Convenţia Democratică. E vorba – se putea altfel? – de un
scenariu vast şi diabolic etc. etc.
N-aş putea spune că e mult adevăr în spusele ziaristului
buzoian, el însuşi membru influent al unui partid. Dar altceva e cert – ne bănuim al dracului între noi, gazetarii, de
faptul că am fi influenţaţi de unii şi de alţii, că am face jocurile unora sau altora. Este, în toată această suspiciune
aproape bolnăvicioasă, un semn de maximă slăbiciune. Cel
care bănuieşte este acelaşi cu cel care ar putea comite. Ne
privim, aşadar, unii pe alţii nu ca nişte oameni pentru care
coruperea sau cedarea în faţa ofertelor de tot felul ar reprezenta situaţii limită, condamnabile, ci ca nişte slugi care
am fi în stare de orice pentru a ciupi ceva de la stăpânii
noştri declaraţi sau nu.
Simple şi jalnice marionete, dirijate din umbră, deci,
fără opinii proprii, fără minim de etică profesională – astfel
apar ziariştii români ai momentului văzuţi de ei înşişi. Unii
fac, se spune, jocul puterii, aşteptând slujbe importante,
alţii fac jocul unor cercuri străine, nefiind străini de bani
mulţi şi verzi, alţii încearcă să impună oameni politici autohtoni maculând biografiile adversarilor acestora etc.
O imensă murdărie ar reprezenta teatrul de luptă, câmpul presei noastre de azi. Opiniile celor mai mulţi dintre
gazetari se schimbă rapid, în funcţie de felurite interese de-
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o clipă, de o insultă care le-a fost adusă într-un ziar finanţat
de adversarii patronului lor, de un refuz al unui mai mare
al zilei, de faptul că nu au fost primiţi la o conferinţă de
presă sau n-au fost invitaţi la vreun chiolhan de partid.
Fomişti, conduşi în tot ce întreprind numai de gândul
de-a face bani ori de-a creşte în ranguri, necum de vreo
idee sau de dorinţa de-a afla adevărul cu orice preţ, indiferent care ar fi acesta, mulţi dintre gazetarii clipei sunt priviţi cu dispreţ atât de colegii lor de breaslă, care au reuşit
să se sustragă acestui mercantilism grotesc, cât şi de cititorii care nu mai înţeleg vorba lui Caragiale, încotro bat
stimabilii.
Dramă naţională, aş spune, dar nu vreau să patetizez.
Aşa că revin la vorbele din titlu.
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Râsu’-plânsu’

Osul cu aripioare

Circul parlamentar s-a încheiat pentru câtva timp, el
fiind înlocuit cu promptitudine de circul preparlamentar.
Încep, aşadar, să se întocmească listele tuturor partidelor
existente. Se calculează şanse şi – dacă osul pare mic, iar
posibilităţile de a-l acapara firave – apar aripioarele. Procesul e simplu şi, dată fiind criza de timp, el se desfăşoară
cu mare repeziciune.
Deci, atunci când eşti al nouălea pe o listă de pe care
numai primii trei ar avea şanse reale de-a prinde un scaun
de parlamentar, n-ai decât să-ţi confecţionezi propria aripioară, să mai înfiinţezi un partid şi să te aşezi primul pe
lista lui. Poate-poate…
Toate aceste manevre şi încă alte altele, vizibile şi cunoscute de aproape toată lumea, fac, vă daţi seama, o impresie grozavă alegătorilor. Alegători care, dacă iei bine la
scărmănat scriptele nenumăratelor noastre partide, par a fi,
în cvasi-totalitatea lor, apolitici. S-a întrebat cineva până
acum – mai ales în condiţiile în care campania electorală
nu va mai fi subvenţionată – din ce bani se va face, totuşi,
ea? Pentru că de cotizaţii nici nu poate fi vorba, numărul
cotizanţilor, fiind aproape de zero. Locurile în Camera deputaţilor şi-n Senat şi le dispută, aşadar, partide lipsite de
membri. Totul pare din ce în ce mai mult o joacă, un soi
de loterie, desemnarea numelor viitorilor parlamentari
fiind o chestiune absolut de voia întâmplării.
În chiar săptămâna trecută, un partid cu mari speranţe
pentru alegerile din septembrie şi-a deschis sediul organizaţiei sale din Bucureşti. N-au fost mai mult de 20 de participanţi, dacă nu punem la socoteală şi ziariştii. Chiar şi
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în aceste condiţii, unii membri ai partidului nu excludeau
posibilitatea organizării unor aripi – mai mult sau mai puţin
tinere – care să candideze pe propriile lor liste, sub numele
partidului, căruia să-i mai adauge două-trei iniţiale, aşa
cum se poartă.
Ideea de escrocherie e limpede. Ce să ştie sutele de mii
de bătrâni amărâţi din sate şi din oraşe, adică o mare parte
a electoratului, care e diferenţa dintre FSN şi FDSN, dintre
PNL şi PNL-AT sau PNL-CD. Pe asta mizează, desigur, şi
cei care tot întind aripioarele partidelor.
Omul de rând, care n-are bani să-şi cumpere ziare sau
nu pricepe mare lucru din ce bălmăjesc la televiziune reprezentanţii partidelor, este, poate, fesenist sau liberal. Dar
în încurcătura de litere, respectivul poate pune ştampila de
vot pe oricine, mai ales dacă este bine îndrumat la intrarea
în cabina de vot.
Şi astfel, partidele noastre, care numără mai mulţi senatori sau consilieri în primării decât membri, se trezesc
reprezentate, din toamnă, pentru încă patru ani, în Parlament. Scopul lor e cunoscut. Atâta vreme cât n-au reuşit
să convingă pe cei din jurul lor să intre în partidul din care
fac ei parte, cum ar putea să se gândească la faptul că vor
fi votaţi în cine ştie ce colţ de ţară? Dar, paradoxal, sunt!
Asta deosebeşte, de fapt, fundamental modul de-a face
politică în România de cel din oricare alt teritoriu civilizat
din lume.
Nu e de mirare ce oameni politici naşte acest gen de-a
face politică. Nenorocirea este doar că efectele nu le suportă ei, ci noi.
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Fotbal pe pâine

Bătaia a rămas bătaie

Între tragerea la sorţi de la Geneva, mişcările de trupe
din formaţiile Diviziei Naţionale, schimbările de antrenori
şi drumurile peste hotare ale celor mai buni dintre fotbaliştii noştri, echipele mici îşi văd de treburile lor, jucând cum
ştiu ele să joace şi disputându-şi, de pildă, meciuri în urma
cărora unele dintre ele să ajungă sub soarele celei de-a treia
divizii, numită de acum B.
Un astfel de meci s-a disputat la Găeşti, unde echipa locală a întâlnit „Feroviarul” bucureştean, ultima echipă reuşind performanţa calificării.
Încă de la începutul partidei, unui fotoreporter – Gheorghe Fluşter de la „Universul Bucureştilor” – i s-a confiscat aparatul de fotografiat, care i-a fost înapoiat numai
după terminarea meciului. Respectivul a fost şi lovit de
către unul dintre sponsorii echipei dâmboviţene, care, apoi,
i-a dat numărul de telefon de acasă, dar şi promisiunea căi va oferi celui agresat un congelator pe care-l are la domiciliu, ca preţ al tăcerii. În afara fotoreporterului, a mai fost
lovit şi antrenorul echipei „Feroviarul”, Bebe Năsturescu.
Făcându-se publice, în presă, toate acestea, Inspectoratul de Poliţie s-a sesizat şi a întreprins o serie de cercetări
în urma cărora a rezultat că la Găeşti, cu prilejul respectivului meci, nu a avut loc nici un fel de incident, probele
fiind raportul arbitrului şi faptul că nimeni n-a depus vreo
plângere, în acea zi Poliţiei din Găeşti.
Toate au, în lumea asta, o logică a lor. Dar să-i mai pretinzi sărmanului fotoreporter lovit şi speriat, într-un oraş
străin, sub ochii unui căpitan de Poliţie (care l-a consolat
spunându-i: „şi mie mi-au fost smulşi epoleţii la Bucu-
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reşti”) să o mai fi luat pe străzi spre Poliţie, parcă mi se
pare prea mult. Aşa cum şi Bebe Năsturescu a zis bogdaproste că a scăpat numai cu-atât.
E bine şi promiţător faptul că Poliţia a socotit de cuviinţă să ofere răspuns unei sesizări apărute în presă. Din păcate, răspunsul nu conţinea şi doritul adevăr. Aşa că bătaia
a rămas bătaie, iar cel care a aplicat-o îşi vede liniştit de
treabă. Q.e.d.
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Cocteil molotov

Nu sunt proşti deloc, băieţii!

Aflăm cu bucurie că Guvernul s-a mai gândit să dea o
lovitură de tun celor harnici şi deştepţi, reuşind să lucreze
în mai multe locuri şi să realizeze mai mult decât ceilalţi.
S-a gândit să le majoreze substanţial impozitele, astfel
încât cei care lucrează cu contracte de prestări de servicii
sau în calitate de colaboratori să se cam retragă, ajungând
să câştige, după impozitarea suplimentară, o nimica toată.
Ni se va răspunde că aceasta este o măsură de protecţie
socială încercându-se, astfel, aflarea de locuri de muncă
pentru şomeri. Noi vom răspunde doar că este un furt ordinar şi o tentativă de re-comunizare a pieţei muncii.
Să argumentăm? Nimic mai simplu. Orice om care lucrează într-o întreprindere – fie de stat, fie particulară – se
află acolo ori pentru că a fost găsit acolo de evenimente şi
păstrat pentru că are valoare ori pentru că a fost mai recent
angajat, avându-se în vedere calităţile sale profesionale.
Cei care au devenit şomeri sunt în imensa lor majoritate
cei de care întreprinderea s-a lipsit fără regrete. Ceilalţi,
fericiţii care au mai găsit încă un loc de muncă au fost aleşi
de patronii care i-au angajat pentru că sunt foarte buni profesionişti. Astfel patronul respectiv n-ar fi avut decât să angajeze în locul lor pe alţii aflaţi în situaţia de şomeri.
În acest timp, prin mărirea impozitelor, statul câştigă
fără să întreprindă nimic, o groază de bani. Şi va câştiga
mai mult. De ce? Pentru că patronul va plăti mai mult pentru un om de valoare spre a-l păstra şi a-i menţine salariul
sau colaborarea iniţială. Nu se va repezi pe stradă spre a
găsi un şomer oarecare căruia să-i încredinţeze o muncă
presupunând cunoştinţe, cinste şi câte altele.
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Nu astfel se rezolvă problema şomajului. Astfel se bagă
mâna în buzunarul celor mai buni şi sunt propulsaţi cei încă
nealeşi, dar disponibili. Măsura este, desigur aberantă şi
nu are nici un fel de legătură cu selecţia firească a valorilor
cu respectarea lor şi cu principiul câştigului în funcţie
numai de pricepere şi muncă, fluturat prin faţa privirilor
noastre naive imediat după decembrie ’89.
Nu-i singurul domeniu în care am fost minţiţi, dar este
cel mai important, socotim noi. Căci, lipsindu-te de valori
şi încercând să scoţi bani de pe urma celor cu frunţile largi,
în loc să gândeşti tu, Guvern, să investeşti, să afli soluţii
economice, conducătorii noştri îşi evidenţiază incompetenţa. E, desigur, mult mai uşor să dai un decret sec în urma
căruia să-ţi intre mâna-n buzunarul – şi-aşa subţiat – al oraşului. Dar al cărui om? În principal al intelectualilor, cei
care sunt căutaţi şi pot efectua două munci sau chiar mai
multe.
Nici Ceauşescu n-a fost, dacă e să privim lucrurile aşa,
mai nedrept cu intelectualii. Nu i-a iubit, nu i-a stimat, dar
nici nu i-a umilit în asemenea hal, furându-i fără ruşine.

