
CântăCiosul 
smiley și niChita 

stănesCu
Românașului nu-i poți lua plăce-

rea de a fi mințit sau escrocat. Se ui-
tă, de exemplu, la filme americane 
cu efecte speciale. Un polițist viteaz 
sare din avion în elicopter. Și tu te 
întrebi, logic, cât o câștiga militianul 
yankeu pentru o lucrare de calibrul 
ăsta. La care dobitocul furajat cu po-
pcorn îți spune "nu, el n-o face pen-
tru bani, el își iubește meseria, apară 
America de oamenii răi și trăiește 
din salariu". Câteodată, cetățeanul 
fast-food e un prostobou de 40-50 
de ani. Îl privești și te întrebi cum a 
supraviețuit în ultimii 28.

La fel se întâmplă când vine vor-
ba despre orientarea sexuală. De 
dragul de a fi "în trend", mulți papa-
gali cu plozi acasă s-au transformat 
în militanți pentru cauza homose-
xualilor. În urmă cu peste 20 de ani, 
când eu le dădeam citate din "Straja 
dragonilor" a lui Negoițescu (inver-
tit asumat și critic literar prestigios) 
și scriam că homosexualii nu trebu-
ie să facă pârnaie pentru orientarea 
lor, activiștii prohomo de azi se în-
treceau în glumițe porcoase, uneori 
formulate meșteșugit. De pildă, "nu 
toți oamenii au copii, dar aproape 
toți și-au cunoscut bunicii. Cum ar 
fi să se ducă unul la bunicul lui, un 
pădurar din Apuseni, și să-i spună 
«uite, bunicule, băiatul cu barbă e 

iubita mea și i-o îndes în laringe?»" 
Din 2000 încoace, propagandiștii 
prohomo prove niți din foști homo-
fobi au parcurs următoarele etape. 
1)"Nu e treaba mea ce fac ei în dor-
mitor". 2)"Nu mă deranjează dacă se 
țin de mâna pe stradă". 3) "Nu e pro-
blema mea că vor să se căsătorească" 
4) "Nu-mi pasă că  homosexualii în-
cearcă să adopte copii". Punctul pa-
tru și chiar trei ( la trei e vorba des-
pre moșteniri, despre eventuali 
nepoți crescuți în mediu conserva-
tor și dezavantajați testamentar) nu 
sunt treaba voastră?

Mai am o observație. Până și me-
sajul de dragoste, în formulare artis-
tică, și-a schimbat orientarea sexua-
lă. Să luăm hitul lui Smiley. Câtă artă 
o conține melodia cu pricina, dar nu 
asta contează. Așadar "stai liniștită/ 
am vrut să te aștept/ nu mai ești bi-
nevenită/ am deschis doar să te în-
treb/ de unde vii la ora asta?/ pe un-
de ai umblat/ vii cu haina șifonată și 
cu părul deranjat!" Versuri de clasa a 
treia, însă ideea mă interesează. Ciu-
fulita se tavalise în lift sau pe ban-
cheta din spate a mașinii, iar El, Băr-
batul, o aștepta acasă. Pândind în-
toarcerea zdrenței, vigurosul mascul 
croșeta sau punea mucenici.

Să vedem cum era în urmă cu 
vreo 50 de ani, când bărbatul era 
bărbat și versul însemna măiestrie. 
Nichita Stănescu - am impresia că 
pentru Gabriela Melinescu, mi-e le-
ne să verific. "Singuratecă ea mă 
așteaptă să-i vin acasă, / în lipsa mea 
ea se gândește numai la mine, / ea 
cea mai dragă și cea mai aleasă/ din-
tre roabele sublime. / Ei i se face rău 
de atâta singurătate/ ea stă și spală 
tot timpul podeaua/ până o face de 
paisprezece carate/ să calce pe dansa 
licheaua. / Ea spală zidul casei cu 
mâna ei/ și atârnă pe dânsul tablo-
uri/ ca să se bucure derbedeul, e-
hei/ căzut de la ușa-n ecouri. / Ea își 
așteaptă bărbatul bețiv/ ca să-i vină 
acasă/ și degetele albe și le mișcă las-
civ/ pentru ceafa lui cea frumoasă. / 
Pregătindu-i-le de dezbătat/ ea ține 
în boluri și zeamă acră/ părul lung și 
negru și-l întinde de la ușă spre pat/ 
să nu greșească bărbatul niciodată/ 
drumul predestinat." n
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FăRă ŞeF din 2016

1€ 4.6228 lei
1$ 3.9370 lei
1chf 3.9375 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.386 
Ripple XRP
      $ 0,6784 
Ethereum ETH
 $ 697,60

M-am uitat, din curiozitate, în agenda preșe-
dintelui. Cea afișată pe site-ul Președinției. Apropo, 
mă bătea gândul să scriu numele instituției cu literă 
mică, dar ar fi spus, de la început, că sunt obraznic 
sau incult. Am răscolit înapoi cred că până aproape 
de începutul anului. Mi-am adus aminte de eveni-
mente în așteptare, le vremea lor, despre care apă-
reau câteva vorbe abia după ce se produceau. Ni-
mic înainte. Cum o fi chestia asta? Vrei să afli ce va 
face mâine președintele și nu ai cum, pentru că e 
secret? Sau, de fapt, nu face nimic și nu trebuie să 
știe lumea? paginile 4-5
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