
Grecia unor 
pezevenchi 
bătrâni și 
adorabili

Amurgul din Santorini se îm-
piedică, e vămuit de mustățile lor 
zdravene ca niște parâme. Puteau 
să fie doi corsari în Marea Egee. Au 
priviri în care s-a descărcat toată 
enciclopedia marină și sunt singuri 
pe Atlas. Doar ei doi, înconjurați 
de întinderi azurii, pe o stâncă vul-
canică. S-au născut în Santorini și 
au încremenit acolo.

Turiștii trec pe lângă ei — vânt 
și efemeride sâcâind permanența. 
Ianis și Iorgos joacă table. Bat za-
rurile de azi până ieri, din sezonul 
ăsta și până la sfârșitul celui de-al 
Doilea Război Mondial. Atunci s-
au născut, pe vremea când sovieti-
cii pețeau Grecia și România, 
neștiind pe care s-o înghesuie între 
faldurile Cortinei de Fier. Ianis a 
fost o singura dată în viața lui la 
Atena. Iorgos n-a părăsit niciodată 
Oia, orașul de basm și ispită al in-
sulei, unde nemții și japonezii se 
bulucesc să filmeze cel mai frumos 
apus din lume. Dacă un pictor ar 
pune pe pânză amurgul din Oia, ar 
fi considerat kitschoman. Violetul 

însângerează curcubeul, albastrul 
verzui al mării înghite vinețiul mu-
ribund al soarelui, delirul cromatic 
cotropeste retina. Ianis și Iorgos nu 
văd asta. Sunt cu ochii în cutiuța 
lor de lemn și îi ignoră pe vilegia-
turisti. Santorini ar merita să fie 
omagiată, dar e cotrobaită. Tablele 
sunt carapacea în care se ascund 
Ianis și Iorgos. Am fost la Oia în-
tr-o marți și într-o vineri. I-am gă-
sit tot acolo, sub streașina unei 
skafta (casă făcută în perete de la-
vă) aflate în capătul unei stradele 
înguste, în pantă, total inaccesibilă 
româncei și rusoaicei pe tocuri. 
„Tablagiii ăștia purii sunt aici zil-
nic?”, am întrebat-o pe patroana-
vânzătoarea-șefa unei prăvălii de 
coloniale și suveniruri. Ca să-i în-
tru în grații, am cumpărat un mag-
net de pus pe frigider, cu o biserică 
alb-albastră din Oia. Numai shop-
ping de magneți nu făcusem până 
acum! Grecoaica a zâmbit generos. 
„Cartușiera ei de dinți” (cum scria 
Eugen Barbu, în „Ianus”) părea sal-
ba de insule a Greciei. „De Ianis și 
Iorgos întrebi? Eu am magazinul 
de treizeci de ani. N-au lipsit în 
nici o după-amiază, joacă table și 
de Paște!”. Am râs și eu, cu poftă. 
Chiar îi iubeam pe cei doi bătrânei. 
Ianis și Iorgos sunt dincolo de con-
juncturile politice, sfidează con-
vulsiile din UE, au transformat 
plictiseala în artă, au făcut din bla-
zare blazon. n
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Prima Doamnă a româniei, 
gândindu-se la concediu... 
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Gata, s-a dat 
drumul la 
„coşciugele 
zburătoare”!
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1€ 4.6598 lei
1$ 3.7337 lei
1chf 4.0332 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.217 
Ripple XRP
      $ 0,4517 
Ethereum ETH
 $ 471,87

PAG.
2 - 3

În urmă cu vreo doi ani și ceva, „România 
Curată” spunea despre Augustin Lazăr că e ca 
apa sfințită. Ca agheasma. Nu face nici rău, nici 
bine. Acum, ca să fiu cinstit, eu nu prea știu de 
ce trebuie să am încredere în apa sfințită. Mi-am 
dat cu ea pe frunte ca să mă apere de rele, leac de 
la bunică-mea, și în ziua aia m-am ales cu amen-
dă pentru că am traversat pe lângă zebră, pe o 
stradă aproape pustie. Am turnat-o în ghiveci și 
mi s-au uscat ardeii iuți. O mândrețe de ardei. În 
2014, mi-am udat mânile, mi-am dat cu ea pe 
față și pe tricou, iar seara am văzut cum a câștigat 
Iohannis alegerile. 
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Spuma și coloana vertebrală a partidului i-au fă-
cut figura lui Dragnea. Una tembelă rău, după chi-
pul și asemănarea baronilor locali. N-au decât să se 
supere, îi voi considera, în continuare, o adunătură 
de neisprăviți, de hiene veșnic hămesite și apte să-și 
devoreze propria haită. Hienele au măcar curajul să 
atace. Baronii, nu. Sunt prea lași și prea orbiți de 
propriile interese. 


