
Cei mai mari 
poeți români, 

eminescu  
și Flick

Anul trecut, în România, din 
186.000 de femei care au născut, 
41.000 n-au făcut nicio analiză medi-
cală în perioada de sarcină. Adică una 
din patru. Chestia asta se întâmplă în-
tr-o țară în care unii vorbesc despre 
“sexul fluid”. Nu, nu-i vorba despre 
fluidele la care ne duce primul gând. 
Aici ar trebui să se încheie textul, dar 
eu mă joc de-a omul de cultură. 

Tot anul trecut, 69% dintre români 
n-au citit nicio carte. Vă dați seama că 
mulți dintre ei au studii superioare. În 
anii ‘90, când a explodat presa, se zi-
cea “cutare a scris mai mult decât a ci-
tit.” Expresia e depășită. Azi te înveci-
nezi cu adevărul dacă spui “X are mai 
multe masterate decât cărți citite”. Dar 
dacă se laudă cu un singur masterat, 
câte cărți a citit? Se spune că trăim în 
epoca tehnologiei. Un tânăr a făcut, la 
începutul anilor 2000, o carte - dialog 
cu Alexandru Paleologu. Eu citez rar 
spre deloc din Paleologu, deși are fra-
ze memorabile. Când Paleologu și 
Florin Mugur (doi intelectuali de cla-
să) lucrau la “Cartea Românească”, 
sub conducerea lui Marin Preda, edi-
tură se transformase într-un centru 
de afaceri literare. În fine, și când tâ-

nărul acela i-a servit lui Paleologu 
ideea că trăim în “epoca tehnolatriei”, 
conu’ Alecu (așa i se adresau priete-
nii, eu nu-mi permit) a replicat “poate 
în epoca tehnolatrinei”. Paleologu era 
un om subțire, îl cunoscuse pe Carol 
al II-lea, care i-a recitat din Verhae-
ren. Nu găsești azi în Europa un șef de 
stat atât de cult. Nici măcar Macron 
nu cred că se poate compara cu “Fru-
mosul Crai” - așa îl alinta Arghezi pe 
suveranul erudit și desfrânat. Când a 
auzit că fiul lui, Mihai, se murdărea pe 
mâini, prin garaje, Carol al II-lea a 
mai cerut un coniac, de nervi. Ar fi 
preferat să-i placă literatura.

În “epoca tehnolatrinei”, tinerimea 
sprințară și sigură pe ea nu citește nici 
dacă-i dai cărți gratis. Tehnolatrina e 
mai eficientă decât a fost cenzura co-
munistă. Și ca să fim sinceri, cenzura 
i-a salvat de la ridicol pe 80% dintre 
autori. Pe mine m-ar fi ajutat foarte 
mult - acum ar trebui să pun maimuța 
galbenă care râde și se cheamă emoti-
muci. Vrei să donezi cărți? Hop, vine 
un altfel de cenzură! Repovestesc o 
întâmplare pe care am pus-o în pagi-
nă în urmă cu doi sau trei ani. Un an-
ticar din Constanța voia să doneze 
cărți pentru elevi. A vorbit cu două 
directoare de școală. Prima a zis că 
acceptă cărțile, dacă donatorul plă-
tește și transportul. A două cucoană a 
fost și mai tare. “Aduceți cărțile, plătiți 
transportul, dar faceți și opisul pentru 
bibliotecă, că altfel nu vi le primesc!”

În epoca tehnolatrinei, cei mai 
mari poeți ai românilor au ajuns Emi-
nescu și Flick. Eu n-am nimic cu 
Flick. Băiatul nu pierde vremea ca mi-
ne, în tinerețe, cu “furtuni cu marsu-
pii violete” și alte izmeneli metafizice. 
Flick face lăutarie de lux la radio, bra-
vo lui! Când s-a prăpădit Emil Bru-
maru, un adept al exprimării brute 
mi-a zis că “nu mai belești nicio pana-
ramă dacă reciți din Emil Brumaru. 
Acum treaba o rezolvi cu Flick!” As-
ta-i România. Cine-i deștept face ver-
suri pentru iubita radioascultătorului, 
“că azi e ziua ei”, iar cine e poet, în sen-
sul de fraier, pățește ca Labiș. Lui Labiș 
i-au furat brancardierii ceasul Pobeda 
(câștigat la un concurs de poezie), în 
timp ce-l cărau la spital, după ce poe-
tul căzuse sub tramvai.  n    
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„FrăţIa băncIlor”  
vrea și călare și pe jos
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Pahonțu, 
cu 
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1€ 4.7603 lei
1$ 4.2312 lei
1chf 4.2512 lei

Bitcoin BTC
$ 4.139 

Ripple XRP
      $ 0,3153 
Ethereum ETH
 $ 142,13
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La ce ne-ar putea folosi referendumul? Eu nu 
spun că ar fi bun la ceva. Și nici că ne-ar trebui. 
Asta susține Iohannis,  dar nu poate arăta nici 
măcar cu degetul de ce este nevoie de el. Explica-
țiile lui nu scot nimic în evidență. Într-o inter-
venție pe care a avut-o dimineață, l-am auzit cum 
încerca să justifice ținerea lui. „E nevoie de refe-
rendum pentru că justiția e în fierbere”. Nu pierdeți 
vremea căutând vreo logică în gândire sau în ex-
primare. Nu există. Cine a aprins flacăra sub ca-
zanul în care justiția bulbucește la foc potrivit? 
Cine a întreținut vâlvătaia exact cât să dea impre-
sia că „așa nu se mai poate”, vorbe pe care, apoi, 
le-a pus în gura oamenilor? Doar el și trupa cu 
care are un limbaj comun.

Obișnuiți să-i plătească în firimituri pe ro-
mâni, străinii nu văd cu ochi buni creșterile sala-
riale din ultimii ani. Guvernarea PSD a dat multe 
chixuri, corect, dar faptul că a declanșat insurecția 
lefurilor mici este un merit ce nu-i poate fi con-
testat. Și, totuși, unii încearcă. Cine? Păi, străinii 
din multinaționale, căci doar ei sunt obligați să 
țină pasul cu „bugetarii” și acum trebuie să sară 
la cap cu ceva. Angajații din sectorul privat 
așteaptă și ei măsuri similare, numai că în locul 
bănuților primesc tot felul de rapoarte sumbre 
cu privire la măsurile economice și fiscale adop-
tate de „hidra pesedistă”.
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