
Andrei Gheorghe 
și altarele 
intelectualilor 
fără Maglavit

Au trecut trei zile de la moartea lui 
Andrei Gheorghe. Pioșenia dedicată 
unui necredincios a expirat. El n-ar fi 
acordat nici măcar secunde, darămite 
zile, de grație și tăcere unui mort ilus-
tru pe care nu-l agrea.

Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat 
când s-a prăpădit Adrian Păunescu? 
Înmormântarea se transmitea în di-
rect, iar Andrei Cornea, nu Gheorghe, 
îl spurca la TVR pe Păunescu. În nu-
mele anticomunismului, fiul unui sta-
linist răspopit (intelectual de prestigiu, 
dar stalinist ) îl înjura pe Păunescu, fiul 
unui deținut politic în "obsedantul de-
ceniu". Nu eu am dat drumul la înjură-
turi lângă catafalc, așa că scriu fără frâ-
ne, dar în viteza a două. În 2010, a ple-
cat Păunescu - tunet și fior. În 2018 s-a 
deschis un microfon spre neant.

Curajosul Gheorghe era un fricos. 
În urmă cu vreun an l-am împachetat 
într-un pamflet frumos. "Ce alegeți în-
tre blenoragie și Andrei Gheorghe?" 
sau "Doi clovni bărboși, Cernea și An-
drei Gheorghe", nu mai știu exact, că l-
am rezolvat de multe ori. Dorin Chioțea 
a distribuit textul pe pagina lui de face-
book. Gheorghe a mâzgălit la comen-
tarii "Dorine, scoate, te rog, urâțoaia 
asta, că Boanchiș nu-i sănătos la cap!" 

El era, fără îndoială, cel mai în măsură 
să dilibadească păreri despre sănătatea 
mintală. Când am văzut, am luat foc. 
Eu nu comentez pe facebook, așa că l-
am sunat pe Chioțea și i-am spus "te 
rog să-i transmiți clovnului hirsut că 
mă voi ocupa personal de educația lui!" 
Întrebați-l pe Chioțea dacă vă mint. 
Dorin a postat exact așa: "a promis 
Boanchiș că se va ocupa de educația ta! 
Va fi o polemică între greuceni". Să 
stăm cu genunchii moi. În scris, cel 
puțin, l-aș fi spulberat. Gheorghe a 
continuat să se milogească de Chioțea, 
până când Dorin a șters postarea. Re-
pet, întrebați-l pe Chioțea dacă vă 
mint. Veți spune că Gheorghe n-a vrut 
să mă bage în seamă. Bineîn țeles. M-a 
ignorat așa de tare încât s-a umilit în 
fața lui Chioțea. V-am mai rugat cum-
va să-l întrebați pe Dorin dacă așa s-a 
întâmplat?

Gheorghe era un ingrat, un tip fără 
caracter. Când a fost filmat cu marijua-
na în gură, Adrian Năstase a spus, în 
cerc închis, "cât sunt eu prim - minis-
tru, nu se arestează ziariști." În țările ci-
vilizate, nu în aia în care Monica Ma-
covei are adepți, e o tradiție. Nu se ares-
tează scriitori, ziariști, medici. În Pri-
mul Război Mondial, Anatole France 
aducea elogii germanilor, în timp ce 
Parisul era bombardat. Clemenceau, 
prim-ministru în exercițiu, a zis, la 
nervi: "e talentat, dar îl arestez". N-a fă-
cut-o. În anii '60, Sartre a ajuns în fața 
instanței. De Gaulle s-a opus. "Un Vol-
taire nu se arestează!" Nu vă ambalați, 
că nu l-am comparat pe Gheorghe cu 
Anatole France și Sartre! Era vorba 
despre cătușe. Năstase l-a salvat pe 
Gheorghe, iar Gheorghe l-a înjurat de 
atunci până a murit. Nu i-a cerut ni-
meni să-l laude. Dar trebuia să nu-i 
mai pomenească numele.

Gheorghe era un eretic, un eretic 
bine plătit. Înjura el preoții și bisericile, 
în țara în care Eminescu a scris "cre-
dința zugrăvește icoanele-n biserici". 
Mai mult de atât nu se poate zidi pe 
hârtie. După acest vers, doar tâm piții 
o apucă spre răspântii păgâne. 
"Credința zugrăvește icoanele-n bise-
rici." N-ajunge. Mai trebuie. "Credința 
zugră vește icoanele-n biserici".

Nu știu la ce se închina Gheorghe. 
Probabil că la blocurile din metal și sti-
clă, aceste altare ale intelectualilor fără 
Maglavit. n

U.M. 0163 L  
FiLajUL 
iLegaL  
aL SPP! Se bagă 

marfă 
proas(pă)tă 
în politică

Justiţia ţine 
Postul Mare

Codrin  
Ştefănescu,  
acest Rareş 
Bogdan al PSD

Cum şi-o  
trage statul 

singur  
la gioale

PAG.
2 - 3

ninsoare... „roşie”

Primul cod juridic 
pentru animale

PAG.
5

Anul XXI l Nr. 6061 l vINerI, 23 mArtIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 16060

Po
za

 z
ile

i

Daniela 
Crudu, 
într-un 
bar din 
Italia.  
A se 
observa  
că din tot 
peisajul 
doar 
berea e 
naturală...

exCLUSiv

PAG.
4

PAG.
8-9

Se strâng 
catrafusele  
la vârful 
Poliţiei 
Române! PAG.

6-7

surPrIză Pentru sInDICalIştI

1€ 4.6659 lei
1$ 3.7891 lei
1chf 4.0020 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.649 
Ripple XRP
      $ 0,6526 
Ethereum ETH
 $ 537,21

-
Când te uiți la ei nu sesizezi mari deosebiri. 

Codrin Ștefănescu este un mare patriot, ceea ce 
i se întâmplă și lui Rareș Bogdan. Primul a luptat 
la baricada de la Inter, în '89. Al doilea, în lipsa 
baricadei, patriotează (patriotește o fi mai co-
rect?) la televizor, într-o emisiune despre care 
Codrin nu s-a exprimat niciodată prea clar. S-a 
oprit, mereu, înaintea exploziei finale de cultură. 
Apoi, mie mi se pare că au amândoi aceeași de-
tentă intelectuală, deși unul dintre ei cred că sare 
mai mult în gol. Au același apetit pentru dezvă-
luiri care, în general, nu interesează multă lume, 
și singura soluție pentru a-i opri este să schimbi 
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