
„Omul nOu”  
în Cultură,  

Presă și sPort
 
Ceaușescu voia să creeze "omul nou" 

- o tâmpenie. N-a reușit. Ceaușescu n-a 
reușit. Socialiștii ăștia noi au reușit. Vă 
prezint "omul nou" din Cultură, Presă și 
Sport.

Omul nou din Presă și Sport. "Simo-
na Halep a pierdut finala de la Cincinnati", 
așa au titrat ziaricii. Titlul corect era "Si-
mona Halep a mai ajuns într-o finală". 
Dom'le, a pierdut finala, de abia s-au 
abținut să n-o certe niște panaramezi, care 
n-ar fi prins nici locul 18.832 în Top Copii 
de mingi. Dar lui Vecerdea, care și-a per-
mis și el să-i dea sfaturi Simonei, ziaricii 
nu i-au reproșat nimic. Vecerdea este finul 
lui Iohannis. Și antrenorul de tenis al 
doamnei Carmen Iohannis - Miss Mama-
ia fără nepoți. Și acum să vedeți cine o 
învață tenis pe Halep! Vecerdea are patru 
meciuri în circuitul ATP. Patru? Cam mul-
te. A obținut patru wild - carduri la turne-
ul organizat chiar de el, la Sibiu. Toate cele 
patru recitaluri (de la McEnroe și Connors 
nu s-a mai văzut așa ceva!) au  avut loc în 
partide de dublu. La valoarea domniei sa-
le, ar fi indicat ca tenisul să se joace și la tri-
plu. Sau la 8+1, ca la canotaj, el descurcân-
du-se cu talent pe post de cârmaci.

Despre fotbal am scris mai rar, de când 
168 de tarabagii au votat, în alegerile de la 
FRF, împotriva generațiilor Mexico '70 și 
America '94. Acum, tarabagiii au primit ce 
au meritat. Federația a vândut drepturile 
de televizie ale Diviziei B cu 500.000 de de 
euro. 25.000 de euro pentru fiecare club. 

Adică gratis. Ce mă bucur! În condițiile 
astea, echipa mea românească favorită este 
PAOK Salonic - cunosc zeci de constănțeni 
care se urcă, în sâmbăta Paștelui, în mașini, 
prind Învierea la Salonic, iar duminică 
ciocnesc ouă în Dobrogea natală. PAOK, 
echipa lui Răzvan Lucescu, e foarte aproa-
pe de Champions League. Pe zbuciumul 
lui, pe munca lui, împotriva prejudecăților, 
împotriva meschinăriei din trosbalul de 
acasă, Răzvan Lucescu a reușit într-o me-
serie a titanilor răbdători. În momentul ăs-
ta, avem șase antrenori convertibili pe plan 
mondial. Mircea și Răzvan Lucescu, 
Pițurcă și Olăroiu, Hagi și Dan Petrescu. 
Cifra e foarte mare, ținând cont că, în cu-
rând, se va rotunji un cincinal de când fot-
balul românesc a fost aruncat în prăpastia 
propagandei.

Omul nou care da târcoale Culturii. 
Am mai scris săptămâna asta despre 
colecțiile de artă ale politicienior. Nu numai 
comuniștii culți - Miron Constantinescu, 
Gogu Rădulescu, Leonte Răutu (o bestie in-
teligentă), Paul Niculescu - Mizil, Ștefan 
Andrei, Silviu Curticeanu - aveau pinaco-
teci. Cea mai importantă colecție (Luchian, 
Tonitza, Pallady, Petrașcu) se zice că ar fi 
avut-o Constantin Doncea, un ceferist cu 
cinci clase, care s-a certat și cu Gheorghiu - 
Dej, și cu N. Ceaușescu. Dar să trecem la 
elitele băsiste și iohanniste. Niște îngrămădiți. 
Ei nu cumpără nici măcar cărți, iar ele cum-
pără poșete. Stați liniștiți, că n-am uitat-o pe 
Dăncilă! Vio e la categoria carpete. Totuși, 
dacă băsiștii și iohanistii vor un tablou 
(useriștii sunt la nivel de postere), atunci 
acel tablou trebuie să se asorteze cu cana-
peaua. Cunosc un ministru căruia o doam-
nă de modă veche a vrut să-i vândă un nud, 
iar el a răspuns "nu bag io strâmba aia la mi-
ne în sufragerie, că am mai avut ceva ase-
mănător și s-a speriat câinele!" Nudul era de 
Pallady. Dar cea mai tare e cu pictorul Vasi-
le Grigore. Acesta i-a povestit criticului, 
muzeografului și diaristului Petre Oprea 
(episodul apare în "Jurnal 1999 - 2004") că 
un mitocan îmbogățit i-a cumpărat un ta-
blou și i-a cerut lui Vasile Grigore să i-l care 
la mașină. Astăzi, există Muzeul Vasile Gri-
gore, unul dintre puținii pictori care era și 
colecționar - n-a avut copii și tot ce a câștigat 
din pictură a investit tot în pictură. Muzeul 
l-a făcut Băsescu. Pardon, Iohannis! Par-
don, Adrian Năstase - varianta corectă! Va-
aaai, dar nu e bine că l-am pomenit pe Năs-
tase, pentru că a fost condamnat de Justiția 
independentă! Meditatorul - primar și ma-
rinarul - primar sunt oameni cinstiți. Dacă 
ești constănțean (oraș de liberă circulație a 
mărfurilor), marinar, ministru, primar și 
președinte - cum te-ai îmbogățit? Din mun-
că! Ai avut salarii mari, ăsta-i adevărul.  n 
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Am învățat, în școala generală și în liceu, că 
23 August 1944 a reprezent un moment de coti-
tură în istoria României. Nu cred că exagerez 
dacă spun că, exact ca mine, au învățat milioane 
și  milioane de copii și adolescenți de-a lungul 
timpului, până pe la începutul anilor '90. Atunci, 
și nu pot preciza data, s-a stabilit că 23 August 
1944 nu mai reprezintă mare lucru, dovadă fap-
tul că acum se scrie cu „a”. Ceea ce fusese când-
va sărbătoare națională a ajuns o zi obișnuită, în 
care poți sărbători orice, începând cu ziua în ca-
re ți-ai cumpărat primii pești exotici și termi-
nând cu data la care ai reușit să-ți faci simultan 
două amante. paginile 8-9

Din ordinul generalului Lucian Pahonțu, 
marți 21 august, în jurul orelor 16.00 a fost re-
tras dispozitivul de pază asigurat de către Servi-
ciul de Protecție și Pază la locuința Laurei 
Codruța Kovesi. Astfel, subofițerii care erau 
detașați la obiectivul reprezentat de perimetrul 
asigurat în jurul locuinței fostei șefe a Direcției 
Naționale Anticorupție au fost rechemați la ba-
ză, ulterior aceștia urmând a primi cu totul alte 
însărcinări.


