
Vremea 
criminalilor

Dostoievski scria că orice mare 
avere are în spate o crimă. Probabil 
că avea dreptate, nu mă interesează.

Ceea ce ştiu e că poporul nostru 
de învoială a dus-o cel mai rau în 
vremurile isterizate de asaltul justi-
ţiarilor. Românii acceptă combina-
giii, pentru că sunt o scuză comodă 
şi o materie bună pentru barfă, înju-
rături şi autocompătimire - "de-aia 
n-am io bani, fiindcă fură ăştia" - 
dar se sperie de justiţiari, pentru că 
nu le plac deciziile capitale. Vlad Ţe-
peş, Corneliu Zelea Codreanu  şi 
Ceauşescu au avut succes în istorie, 
nu în epocile lor. Au rămas în isto-
rie, dar nu şi-au convins congenerii. 
Tare mi-e teamă că şi epoca prigoa-
nei macoveiste, de după 2010, va fi 
intens reprezentată în hrisoavele in-
ternetului  - stridentă alăturare!

Justiţia bolnavă de cătuşe marte-
lează  oamenii de afaceri, dar este 
incapabilă  să aresteze şi să condam-
ne criminalii, violatorii şi pedofilii. 
Iar când îi prinde, îi eliberează con-
diţionat. Lăsarea criminalilor în li-
bertate nu e un atentat la siguranţa 
naţională? De două zile vorbim des-
pre asasina de la metrou. Mai sunt şi 
alţii printre noi. Le dăm bună ziua, 
cu asentimentul Statului de Drept. 
Avem chiar o tradiţie în sensul ăsta. 
Reproduc din "Jurnal cu faţa ascun-
să (2)", al lui Fănuş Neagu, nota da-
tată 29 ianuarie 2009. "Am urât defi-

nitiv şi grosolan două persoane în 
viaţa mea. 1) Elena Ceauşescu, în 
numele căreia eram somat de miliţi-
eni, la trecerea ei pe Calea Victoriei: 
întoarce-te cu faţa la perete! (sau) 
intră în hol, grăsanule nenorocit. 2) 
Pe criminalul Ion Râmaru... Cu aces-
ta, hărţuit de câţiva miliţieni, într-o 
noapte târzie de toamnă, mi-am în-
crucişat paşii pe Str. Polizu. Hei, tu, 
pune-i piedică ăluia!, urlau miliţie-
nii. Dispreţuindu-i din principiu pe 
aşa-zişii oameni ai legii, n-am întins 
piciorul ca să frâng goana fugaru-
lui... Mai târziu, am aflat de la un 
ofiţer că-l salvasem pe Ion Râmaru. 
M-a năpădit un val de ură amestecat 
cu greaţă. Aceste personaje odioase 
s-au păstrat conservate perfect în 
veninul urii mele şi după ce au pierit 
de glonţ... Dar, iată, un al treilea a 
pornit ca sageata din arc să li se ali-
nieze pe scândura blestemului. Nu-
mele lui: Traian Băsescu. Şi prin se-
tea lui nepotolită de-a se transforma 
în tiran va ocupa repede locul trei 
pe podium."

Scriitor nu te face nimeni, dar 
dacă ai citit "Jurnalul" lui Jules Re-
nard şi "Jurnal cu faţa ascunsă" (1 si 
2) al lui Fănuş Neagu, devii mai scri-
itor ca înainte. Aceste rânduri nu 
sunt valabile pentru cartofii prăjiţi 
din generaţia mea. Tefeliştii literari 
adoră, aşa-i la modă, de vreo 25 de 
ani, "Dicţionarul onomastic" al lui 
Mircea Horia Simionescu. O carte 
bună. Ar fi fost şi originală, dacă 
M.H.S. nu s-ar fi inspirat din "Dicţi-
onar de idei primite de-a gata", al lui 
Flaubert. n
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Crima de la metrou:  
un popor nepăsător  
şi afectat psihic
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apare cu 
filmul de 
colecţie 
„Raţiune  
şi simţire“ 
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exCLuSIv

Nuntă  
în negru!
Dragoş Săvulescu s-a căsătorit cu supermode-lul albanez Angela 
Martini. Totul s-a bazat pe neconvenţional: fără logodnă şi fără cerere în căsătorie. Doar cu o 
rochie de mireasă nea-gră. O alegere extrem de inspirată, nu ştim dacă pe alb s-ar fi văzut totul aşa de bine!
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Vremurile în care Cătălin Voicu făcea și desfăcea orice 
în țara noastră se vor întoarce mai repede decât ne 
așteptăm. Unii baroni pesediști au ajuns nu doar să-și 
reia combinațiile care i-au făcut bogați și celebri, dar 
chiar să tragă sforile la vedere, pe telefoane și în gura 
mare, ca în vremurile bune când DNA-ul nu era decât un 
amărât de PNA...
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