
Caragiale 
abțibild. 

autocolant. 
Flyer de vară

E de sezon, e ca o bere care-i 
poartă numele, e mai citat (în loc să 
fie mai citit) în iulie și august decât 
în ianuarie și în februarie. E Cara-
giale de zăpușeală. Urmăriți face-
book și chiar televiziile. Berea, căl-
dura mare (din București) și răcoa-
rea (de la Sinaia), în fine, nu insist, 
toate abțibildurile. Omul are loc în 
Pantheonul stricaților geniali, dar 
noi l-am făcut autocolant, flyer (ca 
pe un fraier!). În felul ăsta ne scoa-
tem la produs lenea și lipsa de 
inspirație. Mă autoinclud, stați 
liniștiți!

Toată vara vom vorbi, vom vorbi 
și vom tot vorbi, ca întotdeauna 
când ne pică între labe, despre „ac-
tualitatea lui nenea Iancu”. Ne tutu-
im cu el peste veac, îl luăm cu ne-
nea Iancu. De aici până la bre cât 
mai e? Un fleac, "nea Iancu" sau "băi 
Luca". Să-l dăm la export n-am 
reușit. Cunoașteți maneaua: cu 
Eminescu am ratat fiindcă nu i-am 
putut transpune muzicalitatea în 
altă limba, iar Caragiale, deși nu lu-
cra cu inefabilul, a fost sabotat de 

particularitățile poporului român, 
imposibil de povestit, de înțeles, de 
transferat în alte spații culturale.

Iar îl schimonosim pe Caragia-
le, evocându-l franjurat, abuzand 
de replici din piese și schițe, ce se 
potrivesc și la 100 și ceva de ani de 
la moartea lui. Diferența e că de-
magogii, mușteriii, mironosițele, 
chelnerii și funcționarii lui Cara-
giale erau făcuți dintr-o carne mai 
proaspătă, mai sănătoasă decât 
propagan diștii, securiștii, tefeliștii, 
pesediștii, curvele, ziaricii și îm-
bogățiții dietetici de azi. Cațavencu 
și Venturiano aveau măduvă, sare, 
miros. Tot bălăngănim întrebarea 
„ce-ar fi scris Caragiale acum?”. Se 
descurca el. Mi-e teamă că mai 
greu.  Ar fi digerat și ciorba asta de 
șuruburi, fiartă pe plita internetu-
lui și dreasă cu țurțuri de gheață. 

Că le convine sau nu criticilor, 
Caragiale a avut și urmași. Nu mă 
refer la Mateiu. Ion Băieșu, de pil-
dă,  a fost un Caragiale al lumii co-
muniste, fiindcă pe ferestrele ace-
lei societăți rău întocmite se mai 
zarea câte o masă de cârciumă un-
de gestionarul hoțoman și miliți-
anul stăteau la un chef de vorbe. 
Erau niște ticăloși de omenie, cu 
fraze și caterincă la purtător. Azi, 
nu mai e nevoie să cauți ferestre, 
că nu mai sunt nici ziduri. Putem 
admira, în deplină libertate, mili-
ardarii monosilabici. n

Shalom, 
KlauS!
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1€ 4.6590 lei
1$ 3.9604 lei
1chf 4.0103 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.709 
Ripple XRP
      $ 0,4776 
Ethereum ETH
 $ 482,74

Oricât s-ar lăuda analiștii că mișcarea lui Klaus 
Iohannis de a semna decretul de revocare a Codruței 
Kovesi era previzibilă, niciunul dintre ei nu a simțit, 
nu a mirosit că gestul a fost generat de frică. Asta es-
te realitatea, pe care nu prea ai cum să o contrazici. 
Sigur, este dreptul lor de a câștiga un salariu învâr-
tind vorbe și idei pe după deget, pe care, eventual, 
să le schimbe de la o zi la alta pe motiv de evoluție 
politică, dar tot părerologi rămân. Chiar și un țăran 
din Prundu Bârgăului, înarmat cu mult mai puține 
date, ar fi putut face aceeași predicție: apoi, taică, 
tre'  să semneze! Și atunci? pagina 5

Hărțuit de gruparea bușoi, 
ludovic orban trece la 
excluderi. Primul mătrășit: 
viorel cataramă

cu gazele din marea neagră, putem 
„subordona” energetic țările vecine

Partidul 
susţinător 
face  
implozie


