
Scrumbia 
albastră și 
epava de la 
Costinești

 
Nu mai fusesem la Costinești 

din ’99 – 2000, când plecam seară 
din Olimp ca să mă distrez la dis-
coteca Vox. După ce Constanța și 
Mamaia au ieșit din atenansele tu-
rismului și au redevenit saloanele 
de bal ale Litoralului nostru, nu 
m-a mai interesat Olimp. Sau 
Costinești.

Satul de pescari se chema pe 
vremuri Mangiunabar și a fost, în 
anii ’50 un refugiu al boemei, cu 
mult înainte de căzătura Vama Ve-
che,  pe care o tot salvează ciordi-
torii din societatea civilă.

Am ajuns în week-end-ul trecut 
la Costinești. Atmosfera de cherha-
na și studenție a fost distrusă de 
navetiștii în vacanță, că turiști nu-i 
pot numi. Vă avertizez că vreau să 
fiu nepopular, să mă înjure neopro-
letariatul. Atâta vreme cât în 
stațiuni vor fi mai multe alimentare 
decât cârciumi – nu vom avea tu-
rism. Navetistul în vacanță îl urăște 
pe patronul de cârciumă ca pe poli-
tician. Când ANAF vine să distru-
gă comerțul, navetistul în vacanță 
se bucură. Când ANAF dă amenzi, 

navetistul în vacanță aplaudă. Când 
ANAF va scoate, din bucătăria unui 
restaurant, un patron în cătușe, na-
vetistul în vacanță va fi fericit, va 
striga pe terasă ca pe stadion. De 
dragul navetistului în vacanță, mă 
bucur că scrumbia albastră a dis-
părut din Marea Neagră la începu-
tul anilor ’80, iar ceatalul (o hamsie 
mai mare) se vinde doar cunoscă-
torilor.

Evitând navetiștii în vacanță, m-
am simțit bine la Costinești, în 
căsuța cu grădină a unui prieten, 
aflată lângă Epavă. La asfințit, soa-
rele se descompune într-o suită de 
discuri sângerii, care constelează 
vaporul Evanghelia, proprietatea 
lui Onasis. Grecul genial, în com-
plicitate cu comandantul, a lăsat 
Evanghelia să devină mausoleu 
marin și a luat banii de la Asigu-
rări. Am înțeles că răsăritul, la 
Costinești, e mai fosforescent decât 
amurgul, dar nu mai am vârsta. La 
apus, te simți la Costinești ca la 
Santorini. Lipsesc doar viluțele și 
bisericile alb-albastre, că măgari 
sunt destui. Au și automobile. Pe 
străduțele înguste, care îmi adu-
ceau aminte de Malta, măgarii cu 
numere de (se încadrează cam mul-
te județe, nu insist) merg cu viteză 
și înjură. Ce-or căuta pe Litoral? 
Că sunt bronzați ereditar. Au un 
patrimoniu genetic de la bunicii 
care descărcau pepeni din căruță și 
culegeau prunele moșierului. n
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1€ 4.6549 lei
1$ 4.0128 lei
1chf 4.0037 lei

Bitcoin BTC
     $ 7.362 
Ripple XRP
      $ 0,4842 
Ethereum ETH
 $ 476,52

ExcluSIv

Ori de cât ori prind prilejul, curajoșii nației se 
lansează în discursuri sforăitoare, declarând că 
nu se tem de nimeni. Nici de ăla, nici de ăla, nici 
de celălalt. Unii spun că nu se tem de SRI. Alții 
nu se tem de Dragnea. Dragnea nu se teme de 
Orban și nici de Ponta. Mie, însă, îmi place când 
răsare câte un erou care declară că el nu se te-
me nici de Iohannis. N-am motive să nu cred, 
numai că afirmațiile astea se fac doar la televi-
zor. N-am auzit de vreunul care, ajuns față în 
față cu „Săsescu”, noua poreclă a lui Iohannis, 
să i-o și spună.

cui i-e  
frică de 
Iohannis?

Au trecut mai bine de zece zile de când La-
ura Codruța Kovesi a părăsit DNA. Pe ușa din 
dos, normal, pentru că s-a încăpățânat să 
creadă că e nemuritoare. Provizoriu, scaunul 
ei este ocupat de o doamnă care nu îmi inspi-
ră încredere. pagina 11
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