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1€ 4.6640 lei
1$ 4.0905 lei
1chf 4.0718 lei

Bitcoin BTC
$ 6.398 

Ripple XRP
      $ 0,5170 
Ethereum ETH
 $ 211,79

RadIcal... 
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MonologuRile 
VA(lizei)

După petrecerile cu schelete din dulap, 
fantome costumate în denunțători de pro-
fesie, duhurile rele emanate din haznalele 
unde clipocesc banii murdari și mulți, Hal-
loweenul românesc continuă. Sezonul pe 
politică. Cu câteva episoade de excepție, 
după cum ne promite episodul pilot de la 
acest sfârșit de săptămână. Nu știu cine este 
regizorul, dar scenografia promite Zmeura 
de aur. Cică într-o  nu știu care seară, într-o 
nu știu care toamnă, într-un nu știu care 
sat, sub un nu știu care pat, stă pitită o vali-
ză (din Pseudofabula Roșu și Negru). Vali-
za care a citit într-o nu știu care carte mo-
nologurile vaginului și a hotărât să plagie-
ze. Vaginul e o ușă care se deschide când 
vrea ea, cui vrea ea. În evul egalității de 
șanse. Al emancipării. Și valiza asta din se-
rial se deschide după aceleași principii. Cui 
vrea ea, când vrea ea. Valiza este mai palpa-
bilă decât stikul mic și nespectaculos, dar 
plin de informații care îți fac părul perma-
nent, dacă înțelegi. Este reprezentativă 
pentru “emancipatul“ consumator de 
informații. Este la fel de spectaculoasă pen-
tru efectele tehnice precum sacii cu bani ai 
lui Dan Diaconescu când alerga în trafic să 
salveze Oltchimul. Nici scenariștii nu mai 
sunt la fel de creativi precum cei din anii 
60-70. Nu mai este nevoie. Consumatorul 
înghite mult și prost. Consumatorul educat 
este de nișă și nu contează în statisticile de 
marketing. Plasarea valizei din scenariu în 
Teleorman este transparența când e vorba 
de obiectiv, din perspectiva scenariștilor 
profesioniști. Teleorman trebuie să fie po-
lul râului. Ca în filmele cu spioni ruși care 
amenință planeta ajutați de ceva slugi din 
Balcani. Refuz să cred că polul râului este 

în Teleorman. Acolo, la Alexandria și 
Roșiori au trăit frumos și demn rudele me-
le din partea soțului. De acolo se trage seva 
creativă a lui Marin Preda, care ne-a ali-
mentat speranța prin cuvânt atunci când 
eram în genunchi. Nu poți să  blamezi su-
bliminal o comunitate doar pentru că în-
tr-o “nu știu care seară” niște golani au pus 
mâna vremelnic pe ea. Revenind la mono-
logurile vaginului să mergem mai departe. 
Dragnea este un despot. Trebuie să plece. 
Așa cum au trebuit să plece toți despoții ca-
re ne-au ținut în genunchi pentru propria 
distracție. Dar între timp am învățat că 
atunci când se întâmplă asta trebuie să fim 
siguri că în loc nu vine cineva mai toxic. 
Cine poate să fie un Prim Ministru al Ro-
mâniei în cele 6 luni ale anului 2019?  As-
ta-i întrebarea. Cine are capacitatea de a sta 
la cârma corabiei numită România în fur-
tuna care amenință lumea în anul care vi-
ne, fără să transforme corabia în 3 bărcuțe 
care să supraviețuiască individual în parte-
neriat cu corăbiile salvatoare aflate 
“întâmplă tor”prin zonă. Să nu ne lăsăm 
păcăliți că cineva ne iubește pentru că sun-
tem frumoși și “sheruitori” de valori. Să nu 
ne lăsăm păcăliți  că  “într-o nu știu care sa-
lă” cineva vrea să ne ajute să vărsăm cornul 
abundenței peste plaiurile mioritice. Fieca-
re vrea ceva când face ceva. Vrea pentru el. 
Așa cum vrem fiecare dintre noi. Să nu fim 
ipocriți. Chiar atunci când dați de pomană, 
vă întrebați ce se întâmplă atunci când po-
mana voastră se termină și masa rămâne 
goală? Nu avem timp să gândim  pe termen 
lung deoarece presiunea pe problemele 
noastre este atât de mare încât instinctul de 
supraviețuire primează. La noi și aiurerea. 
Ce mă scoate din sărite este că nimeni nu 
reacționează când presa vehiculează ima-
gini cu  îmbuibați de tipul liderilor Parti-
dului Muncitorilor din Brazilia care n-au 
făcut un cent dintr-un dolar investit de ei și 
ni-i prezintă ca lideri ai puterii care prin pi-
xul lor deconectat de la inimă, ne păstoresc 
destinele. Frați de ciordeli. Care mâine ne 
pot arunca pe un drum închis. Ce putem 
face noi? Să învățam să discernem între 
chemările deșarte ale sirenelor care ne pro-
mit fericirea absolută atunci când ne în-
dreaptă spre stânci. Să ne încăpățânăm să 
ascultăm jelania pământului unde ne sunt 
îngropați morții. 

 Am o valiză și ce fac cu ea? Mă salvez 
eu și gașca mea. Asta-i rețeta. Cine și cum 
și pentru ce o folosește? Asta noi nu mai 
putem să controlăm. Putem să reacționăm 
în timp ce valiza se umple. ”Hai să facem 
noi un oraș fără păcate!”. Nu știu dacă o să 
reușim, dar merită să încercăm. Ca să nu 
regretăm când va fi prea târziu. n

În țara aceasta, niciun țăran nu este în stare 
să descopere o valiză, o geantă sport sau măcar 
o pungă de plastic cu documente din care să re-
zulte că nu Klaus Iohannis, ci Carmen, soția lui, 
a dat meditații. Hai, lasă-mă, că nu se tăvălea 
Sibiul să scoată genii ca Einstein, Newton și Fa-
raday, iar Iohannis era cel mai bun profesor. 
Sau, dacă o fi dat și el, deși am mari rezerve, ni-
ciun țăran nu vrea să descopere măcar o factură 
prin care se făcea plata pentru legile frecării 
predate în particular. 

În romanul "Incognito" (pus, ieri, la zid, iar azi 
la index), Eugen Barbu imaginează un dialog în-
tre personajele Dionisie Mocanu și Pavel Can-
drea. Cititorul avizat îi recunoaște pe Zaharia 
Stancu și Petre Pandrea. Discuția are loc într-un 
restaurant, iar Dionisie Mocanu îi zice, în toiul 
schimbului polemic, lui Candrea să scutească au-
ditoriul de considerații pe tema țărănimii, pentru 
că "dumneata ai găsit cuvântul «ciutură» într-un 
dicționar." Voia să spună că preopinentul nu 
cunoștea lumea satelor.
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