
Cabaretul, 
elita turismului 

de altădată  
și Viorel 
Păunescu

Mi-au reproșat prietenii că "n-ai 
scris nimic, nu te-ai băgat cu pixul 
printre întâmplările așteptate, care 
au zguduit țărișoara!" Așa e, nu m-
am băgat, pentru că abuzurile din - 
ceea ce se presupune a fi - justiție 
nu s-au sfârșit, nu m-am băgat pen-
tru că e vară și subiectul de iulie e 
cel de mai jos.

În iulie e normal să se vorbească 
despre Litoral, iar eu scriu despre 
Litoralul anilor '70 - '80, despre sin-
gura epavă înstelată a unor timpuri 
mai bune. Cum spunea un poet 
francez, Marea se repetă. Așa e, în-
să valurile ne privilegiază o repetiție 
în cea mai frumoasă sală de teatru 
(plajă) ce are, iarna, multe, prea 
multe, scaune goale. Dar în iulie și 
august, valurile par niște sertare 
răvășite de percheziția turiștilor - 
prima și ultima descindere cu vic-
time fericite.

A fost Neversea, a fost bine, a 
fost o organizare deșteaptă, felicit 
corporațiile pentru sincronizarea 
cu orașul, traficul și sezonul, dar 
Neversea ori ceva similar nu a re-
prezentat  și nu va reprezenta un 

fenomen care să rămână în antolo-
gia de vacanță ca Barul Melody din 
Mamaia. Sau Internațional din 
Olimp. Sau Acapulco din Eforie 
Nord. Sau Paradis din Jupiter. Ca-
baretul postbelic de elită l-a făcut, 
în România, Viorel Păunescu, unul 
dintre puținii messieurs de succes 
de pe vremea lui Ceaușescu. As-
tăzi, 11 iulie, Viorel Păunescu 
împlinește de patru ori douăzeci și 
ceva de ani( quatre vingt et en peu) 
și îi mulțumesc că m-a învățat să 
mă port în oraș, când eram (foarte) 
tânăr. Am fost coleg de clasă, sunt 
prieten bun și pe viață cu Andreea, 
fiica marelui ziarist Valentin Pău-
nescu. Și știu de atunci cum a făcut 
Viorel Păunescu niște localuri uita-
te, azi. Tic -Tac. Sau Brădet, în Co-
troceni, un restaurant într-un pa-
lat, unde a adus o trupă de dans 
din Ungaria. Costumele pentru fe-
te - Doina Levința. Sau Salonul 
Spaniol, unde mergea (chiulea) la 
cafele tot liceul Nicolae Bălcescu - 
Sf. Sava. Seara, în subsol, la caba-
ret, se serveau 12 feluri de mânca-
re iberică. Să nu uit, dacă tot fac 
harta Bucureștiului de lux din anii 
'70 - '80, să nu uit, așadar, de Barul 
București, reamenajat în locul ve-
chiului Atlantic. La previzionarea 
programului a venit Ion Dincă, pe 
care l-au înjurat toți fraierii, în ul-
timii 28 de ani. Nu era prost, dobi-
tocilor! Și uneori îl domina pe 
Ceaușescu. După ce i-a văzut pe 
Dan Spătaru, Aurelian Andreescu 
și pe toți greii, Dincă a zis "tovarăși, 
e de nivel parizian!" Același lucru 
l-au constatat și niște ziariști de la 
"Flacăra", pe care Adrian Pău-
nescu îi trimisese, la Melody, să 
marteleze barul, într-un reportaj. 
N-au avut subiect de atac.

Azi, știți ce se întâmplă azi? Da-
că ajungi de patru - cinci ori la re-
staurant, pe Litoral, e imposibil să 
nu pleci nervos de minimum două 
ori. Eu sunt toată vara la Constanța 
de când eram mic, dar încep să-i 
înțeleg și pe românii care se duc la 
turci, la greci, chiar și la bulgari. 
Vine omul un week-end la Mare, 
ia foc la cârciumă și nu-i mai tre-
buie. n
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Fosta șefă a DNA, Laura Coduța Kovesi, a 
murit. I-a semnat președintele Iohannis certifi-
catul de deces profesional. Jalea s-a întins iute în 
toată țara. Oamenii muncii din industria pupin-
curismului au lăcrimat nestăpânit, fără avertiza-
re de cod roșu. Mai mult, la poarta DNA, șase 
nici nu știu cum să le spun au construit din poli-
ester un anunț sfâșietor: „Mulțumim DNA!” 
Pentru ce oare? Pentru moartea a trei inculpați 
în timpul procesului într-un celebru dosar de 
corupție de la Iași, dovedit a fi o făcătură soldată 
cu achitarea? 

Continuă expansiunea chineză în Europa de 
Est, cu Bulgaria cap de pod pentru cele mai re-
cente investiții în această regiune. Dacă Româ-
nia n-a profitat decât într-o oarecare măsură de 
pe urma miliardelor pe care Beijingul le-a pus 
la bătaie, Sofia este gata să bată palma cu 
dușmanul SUA, totul de dragul unei infrastruc-
turi de top.


