
Mihai Bendeac 
și dictatura 
clovnilor 
analfabeți

 
Telefon, duminică seară. "Bendeac nu 

știe ce-i hermeneutica. Dă repede pe An-
tena 1!"

Am dat. Nu numai că nu știa. Primi-
tivul mercenar al scenei se și mândrea cu 
ignoranța lui suverană. S-a și răzbunat 
pe concurentul de la emisiunea de 
cântăcioși - cuvânt introdus de mine - 
care l-a întrebat ce-i hermeneutica. Și e 
un cuvânt simplu, putea să spună "ceva 
legat de textele vechi". Foarte înțepat, fi-
indcă parodiangiul n-are nici umor, a ci-
tit definiția din dexonline. Jenibil, jeni-
bil! Dacă acest limbist desăvârșit e absol-
vent de facultate cu profil umanist, atunci 
eu am jucat barbut cu Einstein. De ce l-
am făcut limbist desăvârșit? Ca să fiu în 
registrul lui cultural. Și fiindcă și-a inter-
pretat cel mai bun rol într-o megapro-
ductie turnată la el în baie. A lins o jartea 
până la sterilet. Pe urmă, a distribuit ca-
podopera pe facebook. Și ce actori culți 
are și a avut țara asta! Câteva exemple, 
mai jos. Referințele nu sunt de pe Goo-
gle. Nu colaborez cu Google și Wiki sau 
Wi-Fi sau cum se cheamă prostia aia.

Dan Puric. În articolul "Miorița și 
cântăcioșii", care a dat și titlul unei cărți 
publicate de mine în 2011, am scris că Pu-
ric "defilează cu socratismele lui Țuțea și 
își învelește discursul în hlamidă mistico-
idă. S-ar vedea un Rădulescu-Motru mo-
dern, dar e un filozofică de grădină de va-

ră." Am fost nedrept. Astăzi, când Biserica 
și Familia tradițională sunt atacate de 
neomarxiștii atei, iar România se pregă-
tește să nu-i discrimineze pe pansexuali 
(habar n-am ce-s ăia, probabil un fel de 
"dracii naibii de Satane", ca să citez din 
Gigi Becali), avem nevoie de eruditul în 
salturi și de îmbisericitul actor Dan Puric.

Dumitru Furdui. L-am cunoscut bi-
ne - atât cât se poate de bine, în adolescență. 
Un Stanislavski român, ca să forțez. A 
scris "Teatrul în comunism", 600 de pa-
gini, în două volume, o carte cu probleme, 
care va fi reeditată anul asta. Când mi-a 
dat-o fiul lui, Tudor, am rămas tâmpit 
(eram deja) și n-am mai lăsat-o din mână. 
La sfârșitul anilor '50, Furdui, Vladimir 
Cosma (compozitorul care a realizat co-
loana sonoră pentru câteva sute de filme 
franțuzești) și Eugen Mihăescu au fost ex-
matriculati, în aceeași ședință de demas-
care. Anticomunism făcut la timp!

Vladimir Găitan. De 1 Mai m-a sunat 
Vladimir Găitan. Era cu niște prieteni de 
vinuri albe, de-ai dumnealui și de-ai mei. 
M-a întrebat dacă îmi place poetul Teo-
dor Pâcă. Nu îmi ardea de poezie, eram în 
drum spre spital, cu fractură de peroneu. 
Am pășit strâmb, cu fetița mea în brațe. 
Dar am trecut peste durere (sunt un vechi 
erou din Piața Universității - hi, hi, hi!) și 
i-am zis domnului Găitan că am, cu 
dedicație pentru tata, singurul  volum an-
tum al lui Pâcă, scos la "Eminescu", în 
1970 și ilustrat de Florin Pucă. Găitan a 
început să recite "Când mă alungă noap-
tea de la crâșmă,/ După libații monstre și 
tapaj,/ În patru labe și mai mult târâș - 
mă/ duc spre salvare la ecarisaj /În buzu-
nare am bucăți de pâine/ și oase dulci de 
vită și de miel,/ Să lăcrimeze fratele meu 
câine,/ Că toată noaptea m-am gândit la 
el." Câteva minute am uitat de glezna cu 
care scriu. Mulțumesc, maestre Găitan! 

După acest "madrigal de-o puritate 
angelică" (Emil Manu despre versurile de 
mai sus), să ne întoarcem la Artistul 
Popo(r)ului, Mihai Bendeac. Fiind un tip 
coleric, prietenul care m-a anunțat că 
Bendeac nu știe ce-i hermeneutica a zis că 
"trăim sub dictatura clovnilor analfabeți. 
Ambuscatul Limbici are sute de mii de 
urmăritori pe facebook. Asta înseamnă 
genocid cultural, idiotizare în masă. Ce a 
pățit Ceaușescu pentru genocid?" L-am 
temperat. Nu avem dreptul să împușcăm 
pe nimeni. Cunoașteți expresia "e prea 
scump glonțul". În cazul lui Bendeac, nu 
glonțul ar fi scump, ci zgomotul. Dar ma-
ieutica știi ce e, Bendeac? Era o glumă, în 
"Cațavencii". "Și-a pus maieutica pe sub 
pulover". Prostoboule eminent! n 
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Tăriceanu  
ia distanţă 
„pas cu pas”

ludovic Orban,  
sluga unui 

stăpân ratat

Bnr loveşte în români.  
isărescu spală putina… 
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Muzeu pentru nudişti la Paris
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SPP-işti 
prăduiţi de 
un milion 
de  euro! PAG.
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un fel de caritas

1€ 4.6542 lei
1$ 3.9026 lei
1chf 3.8871 lei

Bitcoin BTC
       $ 9.362 
Ripple XRP
      $ 0,8195 
Ethereum ETH
 $ 730,07

excluSiv
După 140 de ani de istorie, PNL a ajuns pe mâ-

na ageamiilor politici ce-l fac pe răposatul Brătianu 
să se răsucească în mormânt. De uimire, de scârbă 
și de neputință. Marele partid, cândva, se zbate, 
acum, să-și zugrăvească o altă față, cu care să atra-
gă, cât de cât. Nu i-a spus nimeni, însă, că arată ca 
o pițipoancă gonită de la cârciumile din centru. 
Își trage de fustă ca să-și acopere goliciunea frivo-
lă a pulpelor, dar nu-și dă seama că își dezvelește 
fundul care inspiră doar silă. Doar Orban, peștele 
curvei,  încă nu s-a prins că nimeni nu-i mai vrea 
marfa expirată. paginile 4-5

cataramă  
a pierdut  
deja Primăria 
capitalei

Afaceristul Viorel Cataramă, cândva unul 
dintre politicienii PNL cei mai activi, s-a trezit 
din letargie și râvnește la Primăria Capitalei. 
Domnia sa confundă, însă, voinţa cu putirinţa, 
așa ca nu va fi nicicând primar general.
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