
Hoțul de 
vinuri. 
Poveste 

Polițistă!
 Vă recomand o carte, „Hoțul de 

vinuri”, de Peter Mayle. Am mai 
scris despre acest englez stabilit în 
Provence. Intriga polițistă este pre
textul unei călătorii inițiatice în lu
mea oenologiei franceze. Unui avo
cat californian i se fură câteva sute 
de sticle de vin nobil franțuzesc  
(Latour, Lafite, Petrus, Figeac, Mar
gaux, Château d’Yquern), în valoa
re de 3 milioane de dolari. Cazul 
este preluat de un detectiv particu
lar care a urmat cursurile Univer
sității Vinului de la Suze – la Rous
se, din regiunea viticolă Cotesdu
Rhone. Detectivul ajunge, pe ur
mele colecției de vinuri, de la Paris 
până la Bordeaux și în Marsilia, 
trecând de la personaje aproape 
mitice ca Dom Perignon (când a 
gustat șampania ce avea săi trans
forme, după sute de ani, numele în 
brand, creatorul ei, călugărul Dom 
Perignon, a zis „acum beau stele”) 
la milionari pasionați („o cină per
fectă e în doi, eu și somellierul”, 
spunea magnatul armean Nuhar 

Gulbenkian), printre aceștia nu
mărânduse și Bernard Tapie (Re
boul, în „Hoțul de vinuri”). Cori
doarele cramei lui Reboul se nu
mesc Rue de Meursault, Allee de 
Pouilly – Fuisse sau Avenue de 
Chablis.

Dar să coborâm din cosmosul 
vinurilor în mocirla alcoolului 
contrafăcut. Thedor Codreanu es
te un eminescolog onest și tobă de 
carte, autohtonist și defazat. În 
„Dialogurile unui provincial”, pro
fesorul din Huși discută, printre 
alții, cu un poet și epigramist din 
Basarabia, Efim Tarlapan. Vă pre
zint un fragment năucitor. La în
trebările „se mai bea în Basarabia? 
Mai e de actualitate acea imagine 
inspirată a lui Petru Cărare, că «în
treg pământul e un butoi/cu cepul 
în Republică la noi?»”, interlocuto
rul lui Codreanu răspunde: „Se 
bea supercantitativ și supernecali
tativ! Și până în 1940, începutul 
ocupației sovieticerusești, sa bă
ut enorm. Cu vadra! Dar băutura 
era naturală, fără cusur din punct 
de vedere ecologic. De aceea, dacă 
e săi credem pe bunici, pe atunci 
nu existau bețivi… Prăpădul alco
olic sa prăbușit peste (și printre) 
moldovenii din stânga Prutului o 
dată cu venirea sovieticilor. Ei au 
adus spirtul și «samogonul» (de la 
rusescul samo – singur și goniati – 
a fabrica) – un fel de țuică din sfe
clă de zahăr, puturoasă și nocivă; ei 
au tolerat contrafacerea divinului 
vin basarabean. Sa ajuns până la 
aceea că vinul se făcea din bețe de 
tutun (cultivarea primitivă a tutu
nului fiind o altă toxină care a bă
gat în mormânt mii de colhoznici 
basarabeni, îndeosebi femei și co
pii), din plăci de pickup sau cizme 
de gumă (pentru ca băutura să ca
pete tărie, să fie arătoasă la culoare 
și «muzicală» la petreceri…). Se 
bea apocaliptic, se moare ca la răz
boi și se râde în dodii, cum râd azi 
telespectatorii români de cara
ghioslâcurile lui Garcea… Narco
logii noștri au descoperit chiar și o 
nouă varietate a râsului basara
bean: râsul alcoolic. E ceva între 
umorul negru și hlizeală…”. n

Poşta  
SRI  
tRece la 
JandaRmI!

Radare 
pentru 
telefoane 
la volan

România, 
raiul 
băncilor

Justiţia lui 
Iohannis 

şi-a ridicat 
poalele

cum iei 
ţeapă pe 
litoralul 

bulgăresc

PAG.
3

Primarul care s-a 
făcut singur 

cetăţean de onoare

Viktor orban pune europa 
la cale de la tuşnad

PAG.
8

Anul XXI l Nr. 6142 l mAr}I, 24 IulIe 2018 l 2 leI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Putin vrea şi 
mondialul feminin 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 24160

Po
za

 z
ile

i

A venit şi 
ziua în care 
aflaţi că 
până acum 
aţi purtat 
greşit 
borseta

excluSIV

paginile 8-9

paginile 4-5

PAG.
11

PAG.
7

PAG.
6

PAG.
10

„Zombi” 
la dIIcot!

PAG.
2

Felix Bănilă dezgroAPă 
„scHeleții” din Birourile 

lui HorodniceAnu

1€ 4.6512 lei
1$ 3.9767 lei
1chf 4.0078 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.675 
Ripple XRP
      $ 0,4516 
Ethereum ETH
 $ 462,71

Nu cred să fi fost vreodată un spectacol din 
justiție mai mizerabil ca acum. Vechea gardă, răni
tă la orgolii și mai ales la interese, nu e dispusă să 
facă niciun pas înapoi. Trage cu dinții de ce a mai 
rămas din statul paralel, mizând prostește pe reabi
litarea sistemului mafiot care la creat și la condus. 
Oamenii aceștia ori nu vor ori nu pot să înțeleagă 
că, pentru a deveni credibilă, justiția trebuie să se 
primenească până la nivel de aprod de judecăto
rie. O justiție politizată sau slugarnică față de 
președinte și condusă de SRI se poate numi ori
cum, numai justiție nu.

Sisteme pentru detectarea folosirii telefoa
nelor mobile în mașini se află în fază de testare 
în Marea Britanie și în Olanda. Scopul? Evi
dent, vânătoarea inconștienților care dau de lu
cru firmelor de pompe funebre. Nar fi rău ca 
testele să înceapă în țara care are cea mai ridi
cată rată din UE la accidentele mortale pe 
șosele: România
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