
Spectacol bun, 
spectatori 

puţini

Stalin avea  
mâini de femeie

Plinio Apuleyo Mendoza (ziarist şi 
diplomat, ambasador al Columbiei în 
Franţa, Italia şi Portugalia) este cel mai 
bun prieten al lui Gabriel Garcia Ma-
rquez.

Prietenul lui  Marquez din tinereţe, 
prietenul din sărăcia pariziană, priete-
nul cu care citea Le Monde, la Les Deux 
Magots. Şi aşteptau amândoi, acolo, la 
Les Deux Magots, în cafeneaua unde ne-
am închipuit toţi că posteritatea intră în 
nota de plată, să pice satrapii latini de 
peste Ocean, susţinuţi "de politica nord-
americană, solidară până atunci cu toate 
dictaturile din America de Sud". "Odria  
căzuse în Peru, în 1956. După un an, în 
Columbia căzuse Rojas Pinilla." În 1957, 
Marquez şi Mendoza (n-am luat cu ma-
re entuziasm cartea "Gabo, scrisori şi 
amintiri", dar după zece pagini am zis, 
poate am exagerat, "RAO a făcut o ches-
tie remarcabilă, prietenul lui Marquez 
scrie mai bine că Marquez, aşa ceva nu-
mai în Sud - America se poate închi-
pui!") au fost la Moscova. "În mausoleul 
din Piaţa Roşie, Stalin părea încă viu. 
Adormit, dar viu. Adormit, dar de te-
mut, cu lumina unei lămpi ce-i dădea fe-
ţei, mustăţii şi părului o nuanţă roşiatică 
şi cu mâinile surprinzător de delicate. A 
fost amănuntul care l-a impresionat pe 
Gabo. Mulţi ani mai târziu va da acele 
mâini dictatorulului său din «Toamna 
Patriarhului»." 

Dar să lăsăm mâinile şi să fim atenţi 
la voci! La noi, bărbăţia are voce de fe-
meie. Frica, pedeapsa şi dictatura sunt 

substantivele feminine care au condus 
întotdeauna România. Aud zilnic, inclu-
siv la Antena 3, că DNA e bună, sigur, 
mai greşesc unii zeloşi din DNA, dar 
DNA e necesară. Şi sunetul de bormaşi-
nă e mozartian când încerci să dormi. L-
aţi văzut pe procurorul de la Ploieşti? 
Nu Portocală, alălalt. Dacă dumnealui e 
bun, atunci trebuie eliberat şi Vişinescu. 
Până îmi va apărea textul, s-ar putea ca 
Vişinescu să plece la Scaraoschi. Nu-i 
păcat să se îroşească un talent ca Vişi-
nescu? Să-l punem măcar consilier, la 
DNA Ploieşti. În mod normal, acum mă 
vor izbi cu lozinci "oamenii cinstiţi". Ao-
leuuuu, ce îmi mai place să mă fac nepo-
pular! Cine sunt oamenii cinstiţi? Eu, tu, 
voi şi alţi ignoraţi. Ignoraţi, nu ignoranţi. 
De fapt, şi ignoraţi, şi ignoranţi. În Ro-
mânia, ar ciordi şi oamenii cinstiţi, dacă 
ar fi băgaţi în seamă. Iar cel mai mult ar 
fura justiţiarii, oneştii declarativ. Ma-
măăăă, ce poftă de combinaţii şi ce lăco-
mie îi furnică pe justiţiari! Şi de ce sunt 
ignoraţi oamenii cinstiţi? Greeeeuuuuu, 
foarte greu răspuns! Pentru că sunt ne-
interesanţi. Nu sunt cinstiţi, sunt anoşti. 
Gândiţi-vă că istoria se duce mai depar-
te (şi) prin statui." Statuia Omului cin-
stit" nu s-a ridicat decât în Coreea de 
Nord. S-au mai făcut, şi prin URSS, şi pe 
aici, grupuri statuare precum "Siderur-
giştii", "Greva ceferiştilor", prostii din 
astea, dar unele executate cu talent, pen-
tru că, până la urmă, numai talentul 
contează.

Dacă tot am rezolvat-o cu oamenii 
cinstiţi, atunci să luăm şi anticomunis-
mul. În 1975, adică la 28 de ani de la ab-
dicarea Regelui, nu-i mai aşteptau pe 
americani nici măcar deţinutii politici, 
oameni care chiar au suferit. Azi, la 28 
de ani după revolutie, unii încă mănân-
că borş despre comunism. Regret că o 
scriu, o fac pentru prima oară, dar tema 
era gata şi în aprilie - mai '90. În acea 
primăvară, m-am dus în fiecare seară în 
Piaţa Universităţii. Acum îmi dau seama 
că am fost penibil. Dacă eram aşa de an-
ticomunist şi de curajos, de ce nu m-am 
manifestat cu un an înainte? Alţii se în-
doapă şi azi cu minciuna că au fost foar-
te viteji. Se joacă, în 2018, da, în 2018, 
de-a Corneliu Coposu ori de-a Rezis-
tenţa din Munţi. Adolescenţii Gabiţă 
Liiceanu şi Monica Macovei se cred  Pe-
tre Ţuţea şi Elisabeta Rizea. Ţuţea şi  Ri-
zea sufereau la pârnaie, Liiceanu şi Mo-
nica suferă în avionul spre Bruxelles, la 
Business Class. 

Ce povesteam la început? Că Stalin 
avea mâini de femeie? n

Serviciu 
de filaj  
în numele 
lui Băse!

dar pe cSm 
cine îl 
judecă?
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Atenţie, părinţi!
Jucăriile care 

provoacă astm

Câţi bani îţi trebuie 
ca să fii fericit

România, pRintRe cele 
mai „mizeRe“ economii
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6595 lei
1$ 3.7306 lei
1chf 4.0452 lei

Bitcoin BTC
                   $ 10717.00 
Ripple XRP
      $ 1.1385 
Ethereum ETH
 $ 942.75

elevii către Trump: 
să-ţi fie ruşine!
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liviu Vârciu a 
fost surprins 
sărutându-se cu 
o duduie, alta 
decât iubita lui. 
omul a 
recunoscut  
şi a spus că a 
făcut-o din 
politeţe!

ÎncetiŞor Şi tot pe loc

Tudorel 
Toader  
e din alt 
Guvern?

Încă de anul trecut avertizam că nu mai du-
rează mult şi „confruntarea finală“ în războiul 
Justiției se va da în Consiliul Superior al Magis-
traturii. Acolo unde influența Inspecției Judicia-
re va deveni una uriaşă, atât timp cât astfel re-
spectiva structura va ajunge „ultimul loc“ unde 
se va împărți dreptatea. Fie ea şi aşa strâmbă 
cum este în România zilelor noastre…

iohannis, la 
ordinele lui 
Dragnea!

Actualul lider al PSD a reuşit să-i încalece nu 
numai pe social-democrați ci şi pe şeful statului. 


