
Poiana Brașov,  
de la schiorii  
de sarmale  
la turismul de 
mare clasă

Dacă tot vă agasez în fiecare vară cu 
paișpe - cinșpe articole despre Mama-
ia, îmi permit, pe o vreme în care te 
dor și mucii, să scriu câteva rânduri și  
despre Poiana Brașov.

Încep cu amintiri întinse de la înce-
putul anilor 2000 până spre 2010. Te 
stricai de râs când apăreau doamnele pe 
tocuri, ca niște paparude, așteptând să 
se elibereze o masă la "Coliba Haiduci-
lor". Iar bărbații îi concurau pe campio-
nii de la Jocurile Olimpice la un singur 
capitol. La echipament. Când intrai în 
cârciumile rustice din Poiana, te ui-
meau clăparii, ochelarii și costumele de 
schi de calitatea celor purtate de 
medaliații cu aur de la Olimpiadă. Aces-
ta era echipamentul pentru ciorba de 
fasole cu ceapă roșie. Așa se măimuțărea 
snobul român când voia să bea o țuică 
fiartă în Poiana Brașov. Habar n-avea să 
facă o cristiană ca lumea, intra în ea din 
plug, dar îți povestea, până să vină sar-
malele, cum și-a ceruit el schiurile cu 
un mâscâz cumpărat de la Gstaad sau 
de la Innsbruck. Când îl întrebai dacă 
mai iese și după-amiază să schieze, îți 
spunea "nu mai pot, frate, că m-au ter-
minat papanașii ăștia!"

Astăzi, schiorii de sarmale s-au 
împuținat, iar Poiana Brașov chiar este 
la nivel de stațiune montană brici în 
Europa. Are părtii, telegondolă, te-
leschi, telecabine First Class. Are resta-
urante foarte bune. Are hoteluri de lux 
cu centre SPA minunate. La rândul lor, 
hotelurile au ski bus-uri care taie în 
permanență stațiunea - românii cu 
bani se plimbă cu duba, ca să se obiș-
nuiască. Poiana Brașov are și herghelii. 
Nu herghelie. Herghelii. Am văzut niște 
lipițani negri de ziceai că i-a proiectat 
Michelangelo și le-a făcut cutiile de vi-
teze Enzo Ferrari. Poiana nu mai are ca-
baret, cum erau pe vremuri la "Capra 
Neagră" și la "Teleferic", dar nu-i duc 
lipsa decât bătrânii, fiindcă lumea, azi, 
se culcă devreme, la munte.

Și acum să povestesc unde stă rău 
Poiana. Are o singură farmacie, care se 
închide la ora 18. Și niciun dispensar 
cu gardă de noapte. Nimic. Zero. Ni-
ente. Nici măcar o ambulanță care să 
stea lângă pârtii sau în Parcarea de jos. 
La orice Resort din Turcia, de pildă, 
există clinică având internist, pediatru 
și stomatolog. În Poiana, stațiune de 
schi, nu-i nici ortoped. Nici benzinărie 
nu are Poiana. Nu sunt absurd, nu aș 
vrea să fie benzinăria în miezul 
stațiunii. Dar la ieșirea spre Brașov sau 
la ieșirea spre Râșnov ar trebui să gă-
sească turistul o benzinărie.

Închei tot cu o tema turistică. 
Atunci când domnul Cozmin Gușă es-
te criticat de o altă televiziune, se apu-
că și el să atace aiurea patronii acelui 
post. Deși n-are vreo treaba cu B1TV, 
Viorel Păunescu a fost bălăcarit la Re-
alitateaTV fiindcă ar fi distrus Hotelul 
Lido. Nu, Hotelul Lido a fost distrus 
după o retrocedare dubioasă. Cât timp 
l-a administrat Viorel Păunescu, Lido 
strălucea. Eu mergeam acolo, nu vor-
besc basme. Am fost coleg de clasă și 
am rămas prieten cu nepoata domnu-
lui Viorel  Păunescu, fiica marelui zia-
rist Valentin Păunescu. Viorel Pău-
nescu a făcut Melody, de la București 
și Mamaia, plus Internațional din Nep-
tun, despre care francezii spuneau că 
sunt la același standard cu Crazy Hor-
se și Lido, de la Paris. Iar Caela Resi-
dence din Mamaia, construit de Viorel 
Păunescu, este cel mai domnesc com-
plex de pe Litoralul nostru. Domnu' 
Gușă, chiar așa? A distrus Viorel Pău-
nescu Lido? Doamne ferește, Doam-
ne, Doamne! n
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şopârla  
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TăriCeanu 
scoate capul

Fetele care îi aduc 
pe ruşi la urne

De râs sau De plâns? 
Provident se PrăBuşeşte!
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Răzvan Ioan  
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1€ 4.6598 lei
1$ 3.7337 lei
1chf 4.0332 lei

Bitcoin BTC
  $ 10289.64 
Ripple XRP
      $ 0.9555 
Ethereum ETH
 $ 879.25

JO, aur pentru 
diplomaţia 
Coreii de nord 5
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spre deosebire de alţi ani, la eurovisionul de 
anul acesta a câştigat cine trebuia. „the Humans” 
are melodie bună, iar solista e şi mai bună!
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Bine  
şi bun

să te ţii acum imagine...

În urmă cu vreo șase săptămâni, când a nu 
știu câta blondă din Teleorman încă nu era pre-
mier, scriam că „dacă m-ar întreba cineva ce pă-
rere am despre Vasilica Dancilă, pe o plajă între 
bună și foarte proastă, aș fi foarte sincer: îngro-
zitor de proastă! Faptul că o mai cheamă și Vio-
rica nu schimbă datele problemei. Ramâne 
aceeași dulce creatură și nobilă făptură cu de-
sign de șefă de cantină. Un pic aranjată, cu niște 
gablonțuri lucioase la gât, as vedea-o chanteuză 
la Dropia, popasul ăla de pe vechiul drum catre 
Constanța”. S-a schimbat ceva de atunci? S-a 
schimbat pe dracu'!

Dacia nu vine 
la SiaB pentru 
că mărimea 
COnTează!

Salonul Internațional de Automobile București, 
cunoscut sub numele de SIAB, revine în viața ro-
mânilor, după o pauză de 11 ani. Dar Dacia nu va 
fi prezentă în cadrul acestuia.

Europa face 
ţurţuri


