
1.600.000 de 
manuale pentru 

apologeții 
elitelor muiste
Un condotier al opiniei fugea pe pla-

jă. Căuta el pe cineva. Sau îl fugăreau da-
toriile. Mi-e frică să scriu cum se numește 
condotierul, ca să nu pună judokanii să 
mă bată. Cozmin Gușă îl cheamă. Dar a 
zis o chestie interesantă. De fapt, tot ce 
zice clujeanul e interesant. Gușă i-a po-
vestit lui Octavian Hoandră că a băgat 
joggingeală 15 kilometri pe malul Marii 
și a văzut doar doi oameni citind. Cărți, 
nu facebook pe telefoane. 

Pe plajele din Occident, turistul lasă 
pe șezlong, când pleacă în apă sau la ma-
sa de prânz, o carte cu coperta lucioasă și 
impermeabilă ca o canadiană. Capitaliștii 
cu tradiție exploatează timpul, românii 
fac mișto, joacă table și beau bere. Dar 
Gușă exagerează. El s-a remarcat ca ma-
ratonist în zona Mamaia Nord - Năvo-
dari. Am fost și eu acolo, mai des decât 
condotierul. Sunt mai mulți cititori decât 
a vrut să observe Gușă. Alta-i problema. 
Depinde ce citești. Cum să vii pe plajă cu 
Dostoievski sau Feuchtwanger? Înseam-
nă că nu citești, ci transmiți mesajul 
"uitați-vă la mine!" Ce să caute pe șezlong 
o carte de Octavian Paler? O ținea, dea-
supra ochelarilor de soare, o domnișoară 
cu rochiță de dantelă. Dar din aia ieftină, 
dantelă de Pașcani (sau Paszkany, dom-
nule Gușă?). Dantela bună e la 300 - 400 
de lei metrul. Paler pe plajă! Am avut 
aceeași părere despre Paler și când 
susținea Convenția Democrată, și când 

se ducea la Antena 3. Anticomunistul 
care a născocit sintagma "Epoca de Aur" 
era un autor sentențios, sforăitor, didac-
tic, căznit. Înainte de a mă acuza previzi-
bil - "cum îți permiți tu să nu știu ce?" - îi 
rog pe specialiștii în îmbălsămat reputații 
să îl (re)citească pe apodicticul Paler.

Au fost și surprize plăcute. Am văzut, 
toată vara, patru persoane (numărul e 
chiar mare) cu "Avocatul rebel", un thril-
ler novel de John Grisham. Spionaj, me-
morii, policier, chestii ușurele, plăcute - 
astea sunt genurile pe care le foiletează la 
plajă oamenii de bun simț, care nu defi-
lează pe nisip cu cravată sau cu pantofi 
cu toc. M-am bucurat și când mi-a sărit 
în ochi coperta roșie (prima ediție) a po-
licierului "Excursie la Tindari", de An-
drea Camilleri, din seria ecranizată "Co-
misarul Montalbano". Acest roman de 
suspans mi l-a recomandat Alin Buzărin, 
după ce m-am întors din Sicilia. E foarte 
bun, dar îl coboară traducerea în româ-
nă. Așa se întâmplă când tocilarii se dau 
golani și caută corespondent pentru dia-
lectul sicilian și pentru argou. Din aceeași 
cauză n-am putut citi "Portocala meca-
nică". O traducătoare din categoria "Na-
soala clasei" încerca să se exprime ca un 
cockney - individ de la periferiile Lon-
drei. Sigur că pot să iasă și capodopere, 
atunci când două genii, Francois Villon 
și Romulus Vulpescu, se întâlnesc textu-
al peste arcul unei jumătăți de mileniu. 
Villon nu e pentru plajă, grijă mare!

În fine, să nu ratez o altă întâlnire, 
aceea dintre tefeloaze și manualul școlar. 
Apologeții elitelor muiste au făcut mare 
scandal pentru că s-ar fi tipărit 1.600.000 
de manuale de geografie pentru clasa a 
șasea, deși n-avem decât 200.000 de elevi 
în clasa a șasea. S-au prins ei că e o cior-
deală din bani publici, sunt vigilenți. În 
realitate, s-au tipărit 1.600.000 de manu-
ale pentru toate clasele și pentru toate 
materiile. Nu glumesc când susțin că te-
feloazele nu știu nici să se pișe în oraș, 
de-aia se adună în Piața Victoriei. Exem-
plu. Tefelefegiu la o corparație: "am in-
trat la Gucci, vizavi de Radisson..." E vor-
ba despre fostul Hotel București, con-
struit în anii '80, așadar nu-i o belea că a 
fost redenumit Radisson. Problema e că 
hotelul comun Radisson se află vizavi 
(nicidecum invers!) de un simbol al Ro-
mâniei. Mă refer la  Athenee Palace, sim-
bol hotelier, simbol cultural, simbol isto-
ric. Pentru tefeloază, Radisson și Gucci 
sunt peste Athenee Palace. Cum poves-
team mai sus, gladiatorii de la Rezist nu 
știu nici să se pișe în oraș. Dar se scarpi-
nă în cur, cu șeile de biciclete, pe lângă 
Athenee Palace. n
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Şoc! un metrou cu 2.000 de 
călători, la un pas de a deraia

Dragnea 
e de vină!

PAG.
2 - 3

augustin lazăr, 
greşeala se 

plăteşte. Deci, Pa!

Maşinile Ferrari, o investiţie 
mai bună decât acţiunile

PAG.
4

Anul XXII l Nr. 6164 l mAr}I, 28 August 2018 l 2 LEI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Macron vrea 
reformarea G7 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 46160

po
za

 z
ile

i

ana Baniciu: 
cine a zis că 

doar la mare 
poţi vedea 
aşa ceva?

exclusiv

pagina 7

paginile 4-5

PAG.
4-5

PAG.
11

PAG.
10

PAG.
6

Maior 
face 
contra 
vântului!

PAG.
3

1€ 4.6416 lei
1$ 3.9959 lei
1chf 4.0646 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.731 
Ripple XRP
      $ 0,3283 
Ethereum ETH
 $ 279,60

Fiul lui Liviu Dragnea s-a căsătorit. Foarte bi-
ne. Poate era momentul. El știe cel mai bine. 
Nunta, cel puțin până acum, este considerată 
evenimentul monden al anului. Poate puțin cam 
exagerată catalogarea, căci, pe de altă parte, nu 
cred ca din cei 700 de invitați să fi fost măcar 20 
care să aibă legătură cu viața mondenă, dar nu e 
treaba mea. Fiecare e cu nunta lui, cu viața lui. 
Nunta lui Valentin Dragnea îl privește doar pe el. 
Și pe soția lui, fiica unui preot de la o celebră bi-
serică din București. 

americanii vor  
să robotizeze 

Justiţia.  
În România  

nu se poate!


