
Nu trebuie 
să ne placă 
tot ce face 

un mare 
scriitor

Cărtărescu nu-i vedeta bibliote-
cii mele. Am mai scris că, pentru 
mulți prostoboi din presă, literatura 
română a început cu Mircea Cărtă-
rescu. Dar mi se pare mizerabil să-l 
înjuri chiar și atunci când e nomi-
nalizat (mai e?) pentru Premiul No-
bel. Motivul? A fost unul dintre bur-
sierii ICR. E adevărat că intelectua-
lul neîntregit Patapievici (știu exact 
ce susțin — unul care spune că nu a 
citit „Cronică de familie” a lui Petru 
Dumitriu, pentru că acesta a scris și 
„Drum fără pulbere”, este un neîn-
tregit, un dogmatic) și-a servit și 
clientela, stricând bani pe mulți cre-
tini fandosiți.

Dar la fel de adevărate sunt alte 
două lucruri. 1. Cărtărescu merită 
investiția. 2. Patapievici a făcut mai 
mult pentru cultura română decât 
încremenitul Buzura, autorul unor 
cărămizi plicticoase și pline de 
șopârle amețite, pe gustul activiștilor 
ca Iliescu Ion. Lui Cărtărescu i-au 
adus mari deservicii consilierii lui 
Băsescu, atunci când aceștia l-au 
sfătuit pe rudimentarul președinte 

să declare că s-a delectat cu „Levan-
tul”. Nu cred că sunt 100 de români 
care au înghițit cap-coadă „Levan-
tul”. Așa cum Cărtărescu recunoaște 
că n-a parcurs tot Musil sau Proust, 
mărturisesc și eu că am sărit ca la 
șotron prin „Levantul”. Băsescu, în 
schimb, sunt convins că n-a citit 7 
rânduri și n-a priceput vreun picior, 
ce picior, vreo unghie, vreo bătătură 
de vers din „Levantul”. Domnul 
președinte e un mesean de glumă 
groasă. „Levantul” e pentru calofili 
și ludici. Cărtărescu te plimbă prin 
poezia română veche și o parodiază 
cu „schepsis” — na, că am folosit și 
un cuvânt pe înțelesul lui Băsescu. 
Și când te gândești de ce a fost mur-
dărit Cărtărescu! 

Până la urmă, detractorii care 
politizează literatura (nimic nou) 
au reușit și ceva bun. Revoltat din 
cauza înjurăturilor, m-am dus și 
am cumpărat „Ochiul căprui al 
dragostei noastre”, de pe esplanada 
din Mamaia. De la „Frumoasele 
străine” nu mai citisem nimic de 
Cărtărescu. A legat câteva articole 
și povestiri și i-a ieșit o carte auto-
biografică zguduitoare. În capitolul 
care poartă numele volumului, 
despre tragedia fratelui sau gea-
măn, mort la 5 ani și jumătate, hâr-
tia se transformă într-o pată de 
sânge care zvâcnește și urlă. O ase-
menea nenorocire l-a lovit și pe 
Petru Popescu. A descris-o în „În-
toarcerea” și în „Supleantul”. În 
„Ochiul căprui al dragostei noas-
tre”, copleșitoare sunt și „Ada-Ka-
leh” — visul scufundat, Atlantida 
României, tinerețea dispărută — și 
prima întâlnire cu marea a lui Căr-
tărescu. Aici am fost puțin invidi-
os. Și sunt deplasat mărturisind de 
ce. De când m-am însurat cu o 
constănțeancă, drumurile mele și 
perioadele de timp petrecute în 
Dobrogea s-au înmulțit. M-am 
apropiat nepermis, rușinos de mult 
de mare și nu mai pot să scriu, ca la 
25-30 de ani, despre efuziunile ei 
metalurgice, despre fagurii ei ver-
zui.

Pentru "Ochiul căprui al dragos-
tei noastre",  Cărtărescu își merită 
locul. n
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unul dintre cei doi are trei „mingi”. celălalt 
nu are nici măcar una. Ghiciţi voi care...
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„Şmen” cu 
contractele 
de înarmare 
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1€ 4.6572 lei
1$ 3.9685 lei
1chf 3.9935 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.691 
Ripple XRP
      $ 0,4673 
Ethereum ETH
 $ 468,47

Norocul ei este că e în concediu. Altminteri, 
la ora asta, Laura Codruța Kovesi ar fi trebuit să 
fie în fața procurorilor și să răspundă la zeci și 
sute de întrebări. Plângerile depuse la adresa ei 
se tot adună și nimic nu arată că cineva s-ar gră-
bi să le dea curs. Se trage de timp la nesfârșit, de 
parcă ignorarea problemelor ar însemna și re-
zolvarea lor. Iar după ce va veni din concediu, se 
va face pe dracul în patru ca Laura Codruța Ko-
vesi să aibă o existență liniștită și nimic să nu-i 
încrețească fruntea.
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exclusiV

Și eu, și colegul meu Răzvan Boanchiș, în nenu-
mărate rânduri am încercat să-l lămurin pe Rareș 
Bogdan că nu-l urmărește nici dracu', așa cum cre-
dea el. Sau poate voia să fie urmărit, ca să se mai 
bage în seamă cu ceva.


