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Am văzut eclipsa de lună la 
Costinești, de lângă epava lui Onassis. 
Pe lângă stavrid și hanus, străbunicul 
fiicei mele (da, are străbunic!) ne-a pus 
pe masă  și ceatal. Au fost și câteva pă-
lămide mici, de-ți venea, vorba pesca-
rilor vechi, să le pupi, nu să le mă-
nânci.

Eclipsa... Cum zice francezul, am 
văzut și fenomene mai interesante. Și 
amurguri în formă mai bună. Cu 
puțină îngăduință de la mine, o lavă al-
burie, apoi sângerie și, în final, verzui - 
întunecată ca Marea umplea sferturile 
cadranului din rama cerului. Rama - 
superioară tabloului. Lava completa 
"sferturile" pe rând, se deplasa ca acele 
unui ceasornic.

Amuzant mi s-a părut spectacolul 
după-amiezii de sâmbătă, din 
Costinești. Am văzut niște tineri Re-
zist, de vreo 60 de anișori. Unul dintre 
ei avea jungle de tatuaje pe brațe, batic 
în cap și o floacă ieșită din barbie și 
lungă până la piept. Era bătrân de pe 
vremea bluesurilor de babardeală cân-
tate de Scorpions - anii '80, piesele alea 
m-au ajutat și pe mine, în liceu.  Omul 
cu floaca sub plisc lupta împotriva 
corupției. Mă gândeam "dom'le, dacă 

io aș fi un primar pesedist ciorditor, aș 
combina ceva cu băiatul ăsta drăguț? 
Dar cine oare s-ar băga la o lucrare cu 
el?" Imediat mi-am adus aminte de im-
nul Rezist. Un moldovean agresiv rage 
că el face pneumonie de cât stă în stra-
dă. Este exact ideologia Rezist. "Fac 
pneumonie și bag medicii la pușcărie."

Dar să nu fiu măgar (prea multe 
mașini și prea puțini măgăruși dobro-
geni în Costinești) cu semenii noștri, 
fiindcă risc să se întoarcă  răutățile îm-
potriva mea, cum au pățit Andreea Po-
ra și Tismăneanu. La TVR, Pora zicea 
că miniștrii pesediști n-au discernă-
mânt. Îi dau dreptate. Săptămâna tre-
cută au scos din ei o colecție de 
enormități. Pora, în schimb, geme de 
discernământ. Purta o rochie fără mâ-
neci și seducea telespectatorii cu pielea 
încrețită de la subțiori, să mă scuze gă-
inile! Asta-i dovada că Pora e propa-
gandistă cinstită, nu acoperită. Bravo, 
puștoaico, nu te lăsa!

Tismăneanu - și mai bun. Carmen 
Dan a extras o nestemată, încă una, din 
zăcămaintele oricum inepuizabile ale 
prostiei dragniste. Volodea a sanc-
ționat-o. Excelent, până aici. Dar cum 
a sancționat-o? "Incomensurabilitatea 
cretinismului moral." Sper că domnul 
profesor universitar a încercat să fie 
subtil sau a umblat la o parafrază. "In-
comensurabilitatea" - un cuvânt forțat, 
pe care e recomandabil să-l eviți. Dar 
"cretinismul moral" e o capodoperă, 
ținând cont că există și cretinismul 
imoral, și cretinismul țurloaielor. n
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Ca în fiecare an, la vremea asta, premierul Vi-
ktor Orban vine și își aleargă caii pe aici. Și ce 
alergătură, ce tropăială! Ia în copite România, 
partidele toate, liderii, președintele și pe cine mai 
găsește neadăpostit. Dotat cu tupeu în neștire, 
prim-ministrul Ungariei se lansează în acuzații și 
afirmații belicoase. Iar maghiarimea ce să facă? Îl 
aplaudă pentru o altă demonstrație de forță și 
pentru curajul de a ne scuipa în creștet chiar la 
noi acasă.


