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A fi cool, nu a fi cult
 Fluierasul, o nouã formã de prostie 

Într-o searã de vineri (11 iulie 2008), în
cadrul emisiunii radiofonice Chef de vorbe
(de pe România Cultural), un oarecare Petre
Fluieraºu (cicã redactor-ºef la o revistã
Arcada) s-a strãduit, din rãsputeri, sã fie
un mega-prost - ºi a reuºit din plin! Colega
lui de revistã, Severina Nu-ªtiu-Cum, a mai
ratat din ocazii...

Tema emisiunii: cultura în general ºi
cultura de divertisment. “Ideile”…
fluieraºului: o colecþie din cele mai tembele
ºi iresponsabile “panseuri” ale gibonilor
epocii contemporane (pe post de “lideri de
opinii” - de au fost posibile apariþia pe piaþã
a Codului lui Da Vinci ºi a “piesei”
Evangheliºtii).

Iatã ce “perle” a emis belferaºul, un
mucos rârâit (el ar fi spus “graseiat”) ºi
plin de sine, ca un balon de bâlci:

- “Detergenþii ºi cãrþile trebuie sã fie
tratate la fel pe piaþã”.

- “Lasã dracului principiile morale; când
ai de vândut cãrþi care trebuie sã se cum-
pere, nu trebuie sã te împiedici de niºte pro-
stii cum sunt principiile morale”.

- “Eminescu, azi, ar fi un nimeni, care
s-ar cocoºa pe computer ºi Internet. La fel
ºi Hristos”.

- “Hitler ºi Stalin trebuie luaþi azi ca
model, în ce priveºte dictatura publicitãþii”.

- “Astãzi, totul se vinde! ªi sufletul se
vinde”.

- “Eºti liber cu cât eºti mai dependent ºi
mai manipulat de lucruri/obiecte ºi de
reclamele TV!”.

- “Dacã vrei sã ai succes pe România
Cultural, lasã-l dracului pe Verdi ºi pune
maneaua!” (îi dãdea indicaþii „fluieraºul”
realizatoarei emisiunii, o doamnã excesiv
de reþinutã în exprimare).

- “Viaþa e frumoasã, pentru cã nimic nu
conteazã!”

- “Dacã aº scrie o carte ºi editorul mi-
ar zice cã nu se vinde, ºi ar spune sã schimb
ceva ca sã se vândã – eu aº schimba totul!
Dã-le dracului de idei, cea mai tare carte e
Codul lui Da Vinci, ºi cãrþile lui Sandra
Brown sunt tari, ºi Stãpânul Inelelor -
pentru cã se vând! Vânzarea e totul, nu mã
intereseazã personalitatea scriitorului!”

- “Totul este sã mã simt eu bine! Cultura
secolului nostru este senzaþia!”

- “Eu nu vreau decât bani, prin care sã
capãt puterea în lume!” etc.

Mega-prostul trebuia întrebat:
- “Puterea” sã CE?! Cãci, dacã pentru

tine nu conteazã decât “sã te simþi bine”,
cea mai potrivitã activitate a ta ar fi...
masturbaþia! ªi tot ce crezi tu cã ar fi cul-
turã godãceascã de troacã (pe linia nici
mãcar a “plaisir-ismului” ci a “binesimþi-
rismului”), ar fi, de fapt, tot masturbaþie ºi
rezultat al masturbãrii, provocând alte
masturbãri, în lanþ - onanism hazardat,
sãmânþã azvârlitã în neant…

Au intervenit, în emisiune, prin telefon,
doi oameni mai în vârstã, sugerând cã nu
trebuie sã se coboare autorul în cloacã, ci
sã încerce autorul, prin opera sa, sã ridice,
din cloacã, omenirea. Belferaºul a pufnit
într-un râs dispreþuitor (el, probabil, ºi-l
pretindea mefistofelic) : “Vezi? Niºte moºi,
total depãºiþi!”

Interesant e, totuºi, cã tovarãºa lui de
revistã, Severina Nu-ªtiu-Cum, s-a dovedit,
în final, mult mai rezonabilã decât el, în-
cercând sã îngâne ceva despre necesitatea
unui marketing mai bun pentru cãrþile bu-
ne. Dar belferaºul a înlãturat-o, suveran,
cu cotcodãceli indignate : “Pe mine nu mã
intereseazã decât Dan Brown, Sandra
Brown ºi Coelho! Nu mã intereseazã sã
rãmân, mã intereseazã sã câºtig bani,
ACUM! Vor masele sã se distreze, fac orice
sã-i distrez! Aºa e peste tot în lume!”

Dacã ASTA e generaþia ce vine dupã noi,
o generaþie de mega-proºti, total irespon-
sabili, care vor sã fie doar “cool”, “trendy”,
pentru a câºtiga bani - azvârlind cultura în
cloacã - atunci evoluþia spiritualã terestrã
va suferi o gravã ºi lungã eclipsã.

Fluieraºii aºtia, care zic cã vor puterea
în lume, nu sunt nici mãcar animale
“plaisir”-iste, ci sunt monºtri ai anti-
spiritului. Animalul are instinctele sale de
origine divinã - pe când “fluieraºii” sunt
plini de porniri distructive, de sorginte
satanicã. N-au nici un Dumnezeu, afarã de
Ban ºi Maþ. Ei nu ºtiu ce-i mãreþia divinã -
dar nici mãcar istoria! -, ci sunt niºte onaniºti
ordinari, care nu folosesc sãmânþa divino-
umanã, pentru Creaþia Autenticã, ci o
amestecã, într-o exaltare dementã, cu
glodul-murdãrie-spurcãciune!

Cu ei nu se poate discuta nimic despre
funcþia catharticã a artei/culturii, despre
originea cultualã a culturii ºi despre menirea
soteriologicã a culturii . Ei ar sta în cap în
mijlocul mlaºtinii, ºi-ar înlocui faþa cu bucile,
numai sã atragã ºi sã exploateze “masele”,
dezvoltându-le monstruos, acestora, valen-
þele de degenerescenþã ale epocii noastre
(Kali Yuga).

De unde sã ºtie “fluieraº” (de fapt, o
flatulaþie ambulantã) cã existã ºi o culturã
de divertisment absolut onorabilã, vie,
profund moralã, de cea mai înaltã calitate
spiritualã, cu strãlucite valenþe evolutiv-
spirituale? De unde sã ºtie cã la români,
spre exemplu, cupletele lui Constantin Tã-
nase ºi cântecele Mariei Tãnase, de la
Cãrãbuº, au susþinut, prin geniul lor
fulminant, profund autohton, o generaþie
întreagã, sã nu se cufunde în tãcere laºã,
în frenezia perdiþiei?! Teatrul de estradã,
cupletele lui Alexandru Maximilian, inter-
pretate, cu vervã, de Stela Popescu ºi Al.
Arºinel sau cele ale lui Nae Lãzãrescu/Vasile
Murariu sunt, unele, adevãrate bijuterii de
Duh ºi biciuitoare de imposturã, de
imoralitate, de goliciune de Duh. De unde
dicernãmânt la un mucos vedetist, pentru
a înþelege cã un Radu Tudoran, cu Toate
pânzele sus!, sau un Constantin Chiriþã, de
care numai sfertodocþii îºi bat joc, azi, când
vorbesc despre Trilogia în alb ori Cireºarii,
ofereau (ºi încã oferã!) un divertisment
excelent, pentru tinerii neinfectaþi de
manele, rock ºi, în genere, de MAHALAUA
anti-spiritualã?

De unde sã afle un monstuos campion
al masturbãrii verbale ºi al maþului umflat,
cã Shakespeare  nu a fost o prostituatã care
ºi-a numãrat “6 miliarde de exemplare” în
palmã, ci un demiurg terestru, din opera
cãruia ºi urmãtoarele secole vor fi, probabil,
obligate sã reþinã mãcar câteva versuri
memorabile?!

De unde sã ºtie cã existã divertismentul
genial al lui Beaumarchais, care a
revoluþionat moravuri la marginea secolelor
XVIII-XIX, dar ºi piese de rezistenþã ale
unui Victorien Sardou, “bulevardierul”,
piese care stârnesc un râs inteligent ºi azi?
Iar peste Canalul Mânecii, ºi prozatorul
Jerôme K. Jerôme, ºi prozatorul George
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Bernard Shaw au creat un soi de “divertis-
ment” de o calitate ºi rafinament estetic nu
doar “rezistente” în istorie, ci cu energii
adânc-meditative, “înhãmate” la micro-
revoluþii spirituale? Cã, la celãlalt capãt al
Europei, ruso-sovieticii Evgheni Petrov ºi
Ilia Ilf au creat, pentru nemurire, cele mai
scãpãrãtoare briliante ale divertismentului,
cu “bãtaie” de duh peste veacuri? Cã anglo-
americanul Charlie Chaplin, prin micuþul
sãu vagabond, Don Quijote modern,
temerar cavaler în zdrenþe, a produs râsul
cu lacrimi, divertismentul care îþi scor-
moneºte sub jiletcã sau sub cãmaºa-þi
zdrenþuitã, pentru a-þi re-plãmãdi verticala,
spre Ceruri, a sufletului (în plin proces de
intoxicaþie, prin Hollywood-ul industriei
banilor, prin imoralitate)?!

Dar pentru cine vorbesc eu toate astea?
Pentru “fluieraºi”- flatulaºi?! Nu, ci pentru
cei care trebuie sã înþeleagã, în ceasul al
treisprezecelea, sã-i arunce, cu capul în jos,
în cloaca plinã de propriile excremente, pe
monºtrii flatulanþi/fluieraºi - ºi sã promo-
veze, cu osârdie, pricepere ºi insistenþã, fie
ºi prin dezgustãtoarele mijloace ale “pieþei”,
marile opere ale artei divine, prin care sã
deblocheze Kali Yuga. Arta nu e “detergent”
decât în sensul sacru-purificator.

Dar pentru ca sã înlocuieºti “cool” cu
cultura, manelele cu operele lui Verdi e
nevoie ca întreg edificiul social (românesc
ºi mondial) sã se de-manelizeze, de-maha-
lagizeze. În loc de Sarkozy, sã revinã un
Charles de Gaulle, în loc de Bãsescu, mãcar
un Cuza sau Carol I, în loc de Tãriceanu,
mãcar un Ionel Brãtianu…

Despre prozele celui mai strãlucit
romantic spaniol, Gustavo Adolfo Bécquer,
se spune cã “parcã au fost scrise pentru
nimeni – ºi tocmai de aceea au cãpãtat statut
de pagini pentru totdeauna…(…). Iar
legendele sale nu se vor stinge niciodatã”,
pentru cã misiunea artistului (ºi, deci, a
culturii-cult) este de a pipãi ºi deschide
omenirii cãi spre transcendent.

Fireºte, nici Apocalipsa nu pretinde cã
se vor mântui toþi proºtii.

Nici vorbã!
Cât despre “fluieraºi”... ce sã mai

vorbim!
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Futai in the sky (with diamonds)

Sibiu. O incapere cu tavan inalt si icoana pe perete. Un rucsac pe jos. Un prosop aruncat pe pat. Miroase a naftalina,

ceara, tamiie si Herbal Essences roz. Roxana tocmai a iesit de la dus si se redescopera.

Ma privesc goala in oglinda de pe usa dulapului. La ce dracu' le-o folosi imensitatea asta de oglinda intr-o camera

de manastire? Sa vada cum arata in genunchi, cind se roaga? Sa-si poata studia si imbunatati expresia de piosenie de

pe fata?

Sunt la Mitropolia din Sibiu si am o camera numai a mea. He-he-he! Iata ca am patruns si in biserica! Rinjesc ca un

drac deghizat in Sf. Vineri.

Ce n-as da sa intre acum maica (sora, or whatever, cum le-o zice la astea) Lucretia si sa ma vada goala, cum ma

studiez in fata oglinzii. Nu ca m-ar atrage in vreun fel aceasta Lucretie paroasa de 120 de kile. Cu totul alt gen de

femeie mi-ar destepta tendinte lesbianiste (o mica lolita diafana si perversa, ca Alice). Nu, pe Lucretia vreau doar sa

o vad cum se retrage tulburata, scuzindu-se si se incuie in camaruta ei, ca sa isi indese o luminare in tufisul gras, cu

ochii atintiti la icoana. "Sora Georgeta, nu mai avem luminari din alea groase? Coboara in biserica si adu-mi una, sa

o pun la candela. Astea subtiri ard prea repede. Vreau sa ma rog toata noaptea".

Oare cind se masturbeaza maica Lucretia se gindeste la Isus? Adevarul e ca e un barbat misto. Cred ca toate maicile

sunt indragostite de Hristos. Ii scriu, ii vorbesc, au postere cu el pe perete. Manastirile sunt fan-cluburi ale lui

Hristos. Si mie mi-a placut de el cind eram mica si am vazut ‚Isus din Nazaret'. Plete, barba, ochi blinzi si tristi: ce

poti sa iti doresti mai mult de la un barbat? Plus ca e o partida pe cinste. E de familie buna, doar e fiul lui D-zeu. Sa

poti sa-i zici lui Dumnezeu tata-socru! Sa te plimbe Isus cu un norisor decapotabil, cu muzica sferelor data la

maxim. The Great Gig in the Sky.

Sora (maica or whatever), am simtit chemarea! Mi s-a aratat. Mi-a zis: ‚Roxana, du-te in Sibiu si ia-ti o camera la

Mitropolie. Vei fi mai aproape de Domnul, plus ca e mult mai ieftin decit la hotel!' Nu aveti o camera libera? Vreau

sa stau citeva zile departe de lumea dezlantuita si sa ma rog in liniste.

Oamenii care se roaga sunt un munte de egoism. Se roaga pentru ei si familia lor. Sa le fie lor bine. Tin toate

posturile si merg in fiecare duminica la biserica ca sa ia ala micu' examenul, sa se intoarca cu bani barbatul din

Italia, sa-i treaca soacrei reumatismul. Asa-i bine, maica, sa fii credincios, sa te ajute D-zeu in viata! Si daca nu?

Cei care se bucura de viata, care beau si fumeaza si fut sunt niste pacatosi si nu gindesc. Ba tocmai pentru ca

gindesc prea mult beau si fumeaza iarba! Ca sa uite ca traiesc printre prosti.

Intotdeauna cea mai multa mizerie se gaseste in cei ce se pretind statui de piosenie. Pe maica Lucretia o chema

inainte Lola, avea cu 50 de kile mai putin si era curva. Asta pina cind l-a intilnit pe Hristos, bineinteles. Sau pina

cind un sofer de tir i-a dat paduchi lati.

Am cunoscut modele de altruism care se rugau pentru binele lumii. Sa nu mai existe razboaie si sa ne fie iertate

pacatele. O pula! Se rugau pentru binele lumii ca sa le fie lor bine, sa nu se intimple ceva neasteptat, care sa-i scoata

din haznaua calda in care isi duc veacul. Sa nu se intimple ceva care sa-i trezeasca din moleseala si sa-i puna sa

 

Mitos MICLEUSANU

Mortii mei

Interviu 

Despre MM

Mortii mei

Anca si-a scos fracul, a ramas intr-o fusta neagra, pe care a lasat-o apoi sa-i cada la picioare. Chilotii ei n-aveau

nici o legatura cu uniforma descrisa mai sus. Erau acel gen de chilotei, cum sa va spun, de scolarita, de pubera. Un

alb rozaliu cu bulinute albastre si fluturasi galbeni. Patrupedu si-a lipit obrazul aspru de coapsa ei, adulmecand cu

ochii inchisi parfumul minunat, pe care l-am remarcat si eu. "Dasein", suta la suta, inconfundabil. Zece linguri de

miere, si o picatura de formol. Mult mai subtil decat "Instinctual 69" spre exemplu. Anca si-a scos incet chilotii.

Atunci i-am auzit vocea.

- Hai tati sa lasam publicitatea. Ultima muie, ultima muie... Nici macar nu mi l-ai prezentat pe... 

- Gura putuca! Ce-i cu tonul asta?

Spunand astea, Patrupedu a plesnit-o la fund pe Anca, dar mi-a parut mai degraba nervos decat jucaus. S-a ridicat

incet, s-a apropiat de geamul imens din birou, si-a aprins o tigara de foi si a continuat cu o voce grava.

- La ce-ti trebuie tie, femeie, numele mirelui tau? Doar nu vrei sa ingani la futaiuri alt nume decat al meu, ai? Sau

vrei sa te pedepsesc?

- Nu tatuca, nici nu mi-a trecut prin cap sa ingan alt nume. Nici gand. Eu sunt fetita matale si voi ramane veci, iti

promit. 

- Veci? Asa zici tu? Nu stiu, nu stiu... Nu-mi prea place atitudinea ta in ultima vreme. Ti-ai luat-o in cap mai mult

decat in gura, asa mi se pare mie. Sau ai uitat intelegerea noastra?

- Nu tati, n-am uitat.

- N-ai uitat?

- Nu tatuta, n-am uitat nimic.

- Nu stiu, nu stiu... Tre' sa recapitulam, fetita mea. Ia spune-i tu lu' tatuca, cine fute cel mai bine?

- Matale futi cel mai bine.

- Cum fut?

- Futi bine, futi adanc si apasat.

- Si mai cum?

- Futi vartos si mult, stii cand imi vine, stii sa ma tii, stii sa ma faci sa plang.

- Buuuun, iar acum pasarica, spune-mi, cine fute cel mai delicat?

- Matale futi cel mai delicat.

- Si mai cum?

- Cel mai tandru, cel mai atent...

- Dar?

- Dar stii sa ma si plesnesti cu pula peste pizduta, din cand in cand, asa cum nimeni...

- Bun, iar acum spune-mi, cine are pula cea mai mare?

 

Cristian NEAGOE

Fresisomorum 

unu. 

Nici dracu pe stradah. Fres umbla incet, incestuos pe sub umbrele de betton. Cald, al draq de cald shi futui nici un

furtun cu apah de la vrunu dahla de nui stah bine pah canapea shish spalah toatah ziua o rablah dah dacie sho

lucreazah dah parcar fi cel putzin mertzanu pulii sau ceva, nici o sticlah de nimic, nui deschis nicahieri sa dus ashtia

toti pah la tzarah la mare ii foot in gurah pa totzi dah papagali da. O bere Fres, aia e, o bere tziar face shpielu. Asha

gandeam io cand il vedeam de la balcon cum trece linishtit pe strada topitah.

Cahcahnari la pensie joacah table pe sub tei muie bah. Dabiai vedeam printre frunze cum ishi mishka lenesh

bratzele pahroase dah proletari mpula mea, doar cah spahrgeau linishtea aia de pranz cu zarurile lor shi cu

shaseshasele cand mai prindea vrunu shi dahdea cateun urlet dhala de tzi se fahcea pielea gahinah. Gahina udah

miroase urat. Pielea lor bahtranah, tatuatah cu zar, miroasea urat. A uzinah, a inutil. Candeala aia dah sandilhau

expirat mah face sa borahsc. Chiar vodca pute altfel in muia ahlora. Shi Fres pahshea linishtit, parcah plutea prin

valurilealea de fierbintzealah de la ora trei. 

Boshorogi. Ashteaptah sa le rupah mecla pe la umbrah. Sa mor dacah nu. "Dah, tataee shi tu ceva de drinkschnitt,

traitziar!" Shtiam io, trebuia sa fie asta. Iote bouu cah vine cu ciomagu dupah el. Talpan gurah.

Asha era el. Nu trebuia sa stai prea mult prin preajmah ca sahtzi dai seama.

Zar dah cinci pah fiecare incheieturah. Fres o lua la picior incet, incestuos pe sub umbre. Miroasea a trotuar sha

caine mort, se simtzea panaici sus, la cinci. Moale peste tot pe unde calci. O varah ca o diaree.

"Freeeeeeeees! Frees! Vinon mortzii mahtiin coa!" Il striga alha. Baronu. O cioarah mputzitah dea crescut peaci

shia ajuns acuma mare bashtan mare traficant. Futea pisici cand era mic, cah mia zis totz ashtia. Nush ce dracu avea

treabah cu el. Da Baronu avea treabah cu totzi. Barbugiu obosit. Io mash fi facut cah naud, dahl in poolah. Da Fres

nu. El mergea linishtit. "Fresamiai pula cu gura!" a zis ashantro doarah, parcai era lene sa dea prea mult din fahlci.

"Da mahta ceare?" Cat era el de Baron mai mult nu putea sa zicah.

doi. 

O scarah de bloc. B sau C sau TZ, in rahat, care le shtie?, la blocurile alea noi de lea terminat acuma. Au termopane

shi garaje shi miroase inhauntru a curat, plante la fiecare etaj, peisaje slinoase de la munte, rupte din calendaru BTT,

almanahu opzeshopt, pula mea. Tzahranii tot tzahrani. Shi tziganca aia croshetatah. Futui mortzii mahsii cat mah

seacah tziganca aia! Da asta nui nimic, in blocu unde stahteam io nainte, pun perete ntreg era pusah o carpetah daia

cu cina cea dah tainah. Bro, aveam coltzu meu rezervat sah borahsc dah fiecare datah cand intram in scarah. Sahtz

zic cum am scahpat dah ea? Trebuia, bro, cah altfel muream draq dah bulimie sau ceva. Am dato jos intro searah

cand nu era baba aia cu cainele shi mam cahcat pah fatza lu Iuda. Ce, no merita? Zi tu bro. Da mai bine mah cahcam
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Extrase din TIUK!, una din publicaþiile care promoveazã o subliteraturã a pronografiei ºi pubelei.


