
Horea, Cloșca 
și Crișan. 
Liiceanu, 
Godină și 
Mălin Bot

În marea cultură există cupluri 
indestructibile. Anton și Romică. 
Tequila și Bonetti. Păcălici și 
Tândăleț.

Prozatorul Nicolae Iliescu scrie 
cu aplicație și cu drag despre Gabi 
Liiceanu și Marian Godină. Dar 
Mălin Bot o fi vreun fraier sau 
cum? Liiceanu, Godină și Mălin 
Bot reprezintă un pandant con-
temporan la Horea, Cloșca și 
Crișan. Ca să-ți iasă un lapte gros 
politic, ai nevoie de Mălin Bot. Bă-
iatul turnează în "Pistruiatul", la 
seral. Dacă nu avea un fizic de pus 
în ierbar, Mălin Bot ar fi fost foar-
te bun la rugby, să-i ciupească pe 
malacii ăia de fund, în grămadă. E 
formidabil cum se împinge ca un 
berbec și strigă, eroic, "lăsăți-mă 
să îmi fac meseria!" Și jandarmii îl 
lasă, până la un moment dat, când 
îi zic "poftiți în dubă, domnu' ar-
tist!".

În urmă cu niște ani, mi-a ieșit o 
expresie frumoasă, l-am poreclit pe 

Ion Cristoiu "independentul de în-
chiriat". Urât, urât, recunosc. Dar 
nu m-am putut abține. Lui Mălin 
Bot nu îi voi dedica nicio sintagmă 
memorabilă, dar l-aș da spre închi-
riere pentru evenimente, în special 
pentru nunți. Parcă-l văd, zbierând 
la frații miresei "lăsăți-mă să-mi fac 
meseria de agitator, lângă nașul și 
socrul mic! Lăsăți-mă să gust din 
sarmalele libertății și din ciorbă de 
potroace a democrației! Lăsăți-mă 
să mă urc pe țambal și să dansez 
Perinița anticorupției!" Și pentru 
că toți suntem datori în țară asta 
măcar cu un sifon, Mălin îl poate 
sună spre sfârșitul nunții pe con-
fratele său Godină, ca să-l anunțe 
că "domnișoara de onoare a fugit 
cu un cumnat al mirelui, care a na-
vigat cu fervoare băsesciană prin 
damigeana patriotismului! Ia-i 
carnetul! Mă auzi, Mariane ? De ce 
nu vorbești, Mariane? Aaaaa, ai 
fluierul în gură? Ai tras o gagică 
pe dreapta, să-i verifici ITP-ul?" 
Prostii de-ale mele. Marian, de 
fapt, își făcea datoria impecabil. 
Milițianul de la rutieră îi citea unui 
șofer recalcitrant din capodopera 
"Apel către lichele", semnată și re-
rerereeditată de Gabi Liiceanu, 
milițianul de la Bruxelles. Nu 
râdeți, că și Marian e scriitor, deși 
inteligența proverbială a breslei sa-
le l-ar îndreptăți pe Godină să fie 
sursă de bancuri. Sau de căldură, că 
are nume de boiler.

Aici a greșit mereu România. Nu 
s-a sincronizat cu valorile ei. Să 
avem noi un Mălin Bot, care strigă 
"mi-au rupt geaca, jandarmii mi-au 
rupt geaca!", și să nu facem nimic? 
Păi dumneavoastră știți unde lu-
crează Mălin și cum se recomandă 
domnia sa? "Journalist la # insist, 
deci rezist; rezist deci exist". O ase-
menea carte de vizită merită și o 
haină pe măsură. Cusută după ulti-
ma modă, cu frânghie de ancorat 
vapoarele. O cămășuță de forță, ce-
va elegant, plăcut, să se simtă bine 
artistul. Societatea chiar are nevoie 
de oameni ca Bot, ca să-l facă pe 
procurorul Portocală să pară o per-
soană duioasă. n

Bădălău, 
prins  
la lins 
clanŢa! de ce  

înghite psd 
”dorelismele” 
lui Toader?

liderii de 
mucava

năstase, 
înapoi în 
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dna, condamnată pentru 
„încăTuşare 

excesivă”

alertele cu bombă la 
români, comedie pură

UTI, „paraîndărăT” 
pentru SrI pe OtOpenI!
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6609 lei
1$ 3.7530 lei
1chf 4.0471 lei

Bitcoin BTC
     $ 11171 
Ripple XRP
      $ 1.1557 
Ethereum ETH
 $ 959.34

Orban: am trimis 
înapoi lesa la FMi şi 
botniţa la Bruxelles 5
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Gravidele lui 
Băse
încă un motiv 
de „cinsteală” 
pentru fostul 
preşedinte: 
febleţele 
Elene fac 
urmaşi 
amândouă, în 
acelaşi timp
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d.r. popescu, 
în naţional

Ne confruntăm cu cea mai mare criză din ul-
timii 28 de ani, indiferent că o recunoaștem sau 
nu. Am ajuns în punctul în care, dacă am avea 
cum, ar trebui să luăm totul de la capăt și să re-
scriem politica unei țări din păcate bogate. Zgâ-
rie auzul să spui „din păcate bogate”, dar, pentru 
români, bogăția s-a dovedit un blestem de care 
nu știau cum să scape mai repede. Și au reușit. 
După cum tot blestem pare a fi și lipsa unor li-
deri adevărați, pricepuți, cu puterea de a deschi-
de alte orizonturi. Lideri cu viziune, capabili să 
înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor, cu lumea și 
în lume, dar și sub ei, cu țara.
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Prozatorul, dramaturgul, acade-
micianul D.R. Popescu este, proba-
bil, cel mai important scriitor român 
în viaţă. D.R. Popescu ne-a încredin-
ţat un text despre drama și avataruri-
le unui chirurg. Este, de fapt, un arti-
col despre felcerii politici care au mă-
celărit România. 


