
Minivacanța 
la spital

După "minivacanța de Paști" (așa 
se exprimă prezentatoarele de televi-
zie, nu eu), urmează "minivacanța de 
1 Mai" și "minivacanța de Rusalii". 
De Paști, cei mai mulți turiști au fost 
la munte. Urmează Marea. De 1 Mai, 
Mamaia nu va avea egal, o să ne în-
ghesuim toți pe aceeași autostradă, 
în aceleași cinci - șase restaurante, în 
aceleași două - trei cluburi.

Nu cred că de Paști au fost cazate 
în Mamaia 100 de familii de 
bucureșteni. Exagerez. Și 50 mi s-ar 
părea multe. Dar în fața Spitalului 
de Stat și a celui particular (de copii) 
din Constanța am văzut ușor 20 de 
mașini cu numere de București. M-a 
apucat râsul. Și mi-am adus aminte 
de expresia, auzită în fiecare vară, 
"nu mai poți să mergi pe Litoralul 
românesc, pentru că te îmbolnăvești." 
Nu e adevărat. Se combină nostalgia 
("cum veneam la mare, pe vremea 
lui Ceaușescu, !") cu dorința de a le 
face pe toate într-un timp cât mai 
scurt și te-ai curățat, spital scrie pe 
tine. Am văzut și oameni inteligeni 
și cultivați în situația asta.

Întâi te așezi pe șezlong și îți 
amintești. Cum arată, de pildă, co-
munistul estival - maieu cu găurele, 
pălărie de paie, șorț cu curea și cio-
rapi înfipți în pantofii cu șiret, din ăia 
de birou. La ce ora închidea 

Ceaușescu restaurantele, mai ales 
după 1985. Povestești ce povestești, 
totul părea frumos pentru că erai tu 
tânăr, și pe urmă încep comenzile 
apocaliptice. Ai băut trei beri, dar ai 
chef și de un pepene. Sau bagi niște 
icre ori vinete la antreu și caise la de-
sert. De ce nu scoici și înghețată? Sau 
mititei în deschiderea unor struguri? 
Un prieten și-a băgat copilul în spital 
(vreo trei ore sub perfuzii) după ce i-
ai dat lasagna și înghețată în Satul de 
Vacanță. Chiar nu mi-aș fi închipuit 
că se poate mânca lasagna în Satul de 
Vacanță. Am mai istorisit despre pri-
mul constănțean care s-a îmbogățit 
din hamsii, imediat după '90. Avea o 
cașcarabetă în Satul de Vacanță și una 
în Năvodari - Tabără. Vindea bere la 
dozator, iar seara aduna scursura de 
pe fundul butoaielor de plastic și se 
ducea la pescari. Cu 100 de litri de be-
re borșită lua 40 - 50 de kile de hamsii. 
Și schimba uleiul din tigăile în care 
prajea hamsiile cam o dată pe an. Hai, 
de două ori, că era milos. Îl schimba și 
înainte de Sfânta Maria. Dar așa ceva 
nu se mai întâmplă azi. Turiștii, însă, 
se îmbolnăvesc la fel ca atunci. Și sunt 
foarte ușor de depistat. Îi ghicești de 
când se revarsă, cu entuziasm, spre 
plajă. Transpirați, după ce au parcat 
mașinile. Grupuri de patru - cinci fa-
mili. Vreo zece adulți și șapte - opt 
copii. Când încep să apară burgerii 
și porumbul fiert, poți să dai dru-
mul la pariuri. Cel puțin un adult și 
doi copii la spital. n
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Ikea se mută în centru
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Firea e nemiloasă: prima măsură dură luată în 
cadrul comandamentului de primăvară (?!) a fost 
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vin dezertările...

1€ 4.6600 lei
1$ 3.7657 lei
1chf 3.9320 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.849 
Ripple XRP
      $ 0,4911 
Ethereum ETH
 $ 415,25

exclusiV

trump intră în război cu putin pe twitter: 

SUA și Occidentul și-au pierdut răbdarea cu 
regimul criminal din Siria, susţinut de Moscova. 
”Rusia jură să doboare orice rachetă trasă asupra 
Siriei. Pregătește-te, Rusia, ele vor veni, frumoase, 
noi și inteligente. Nu ar trebui să fii prietenă cu un 
animal care ucide cu gaze, care-și ucide poporul 
și îi place asta”.
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