
\&quot;Si-o sa dorm in intuneric si in liniste eterna\&quot;
Daca, dupa accident, "carcotasul" Huidu ar fi ramas in coma sau, Doamne fereste, ar fi murit, ar fi fost
pline gazetele si televiziunile de "reportaje de la fata locului". Pentru ca a avut norocul sa-si revina, nu-l
mai baga nimeni in seama. Jurnalisti de doi bani vechi! in schimb, de mare actualitate e cearta dintre
Mititelu si Piturca (acestuia din urma i-am prezis ca nu-l va prinde Craciunul la Craiova si n-am gresit
decat cu cateva zile...) *in nu stiu ce sondaj, se zice ca romanii au cea mai mare incredere in pompieri,
abia pe locurile urmatoare situandu-se Biserica si Armata. intr-un fel e plauzibil, fiindca macar aia fac
ceva util stingand incendiile. (Pe mine nu ma intreaba nimeni, dar-cu riscul de a va supara-as spune ca am
mare incredere in justitie, pentru ca am fost "pacient" in 12 procese, castigandu-le, fara interventii pe
toate, cu argumente, fireste) *Un cititor ma intreaba daca, dupa noua lege a invatamantului, elevii vor
invata mai bine daca vor avea gimnaziul cu un an mai lung si liceul cu un an mai scurts Raspunsul meu e:
NU. Cui ii place scoala, invata in orice sistem, iar cui nu, nu. Desele schimbari nu fac decat sa-i aiureasca
pe copii, pe dascali si pe parinti *Cand ajunsese pe la 90 de ani si incepuse sa cam traga la masea, tata ne
recita niste versuri de mult stiute: "Şi-o sa dorm in intuneric/Şi in liniste eterna/N-o sa-mi pese
capataiul/De-mi va fi pietroi ori perna/Cand va putrezi sicriul/Şi gateala de pe mine/Pentru galbenele-mi
oase/Nu va fi nici rau, nici bine". Mare lucru sa iti privesti sfarsitul cu zambetul pe buze *Ştiti ce scria, in
jurnal, Vaclav Havel, pe cand era presedinte al Cehieis "Mi-e din ce in ce mai greu sa scriu discursuri si,
cand le scriu, mi-e din ce in ce mai teama ca ma repet iarasi si iarasi". A fost 13 ani presedinte, ce sa mai
zic eu, care scriu de 38 de ani si, de multe ori, mi se pare ca ma repet, volens, nolens. (De aceea m-am
hotarat sa public carti, ca sa aleg graul de neghina). *Ioan Vianu scrie: "Bine ar fi ca romanul sa nu
traiasca in ritmul funeraliilor si al parastaselor. Dar, pana la noi ordine, asa arata obiceiul pamantului".
N-am inteles ce-i condamnabil in asta. *O soferita de taxi, suparata pe mine, pietonul, mi-a aratat pe geam
degetul ei mijlociu cu unghie roz. Atunci mi-am propus sa scriu un eseu despre "rolul degetelor in
comunicarea dintre oameni", dar am uitat, luat cu alte treburi mai importante. Voi reveni.
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