
La începutul toamnei anului 2011, am hotărît să mă retrag din presă, după 

mai mult de 20 de ani în care am făcut cam de toate: televiziune, presă scrisă, 

radio. Am plecat fără regrete şi fără iluzii. Urma să înceapă cea mai murdară 

campanie de manipulare, presa urma să se ocupe de acest lucru iar eu nu vroiam 

să-mi bat joc de cele două decenii consumate (inutil – cred acum) cu practicarea 

jurnalismului onest. Doream să rămînă, măcar, un episod de care să nu-mi fie 

ruşine. Cooperativa de prestări servicii orale şi scrise, în care se transforma cea 

mai mare parte a presei,  putea să funcţioneze bine-mersi şi fără mine. Pagubă-n 

ciuperci. Mecanismul şi-a găsit urgent o altă rotiţă pentru angrenaj, mai 

eficientă şi mult mai potrivită scopului. Aşa funcţionează.

Refugiat pe blog, la „Cioara Vopsită”, încă dinainte de a părăsi televiziunea, 

am scris mai mult pentru propria oxigenare a gîndirii. Această carte adună cîteva 

texte născute în vîrful Săcărîmbului, la margine de codru des, cu un ochi spre 

luminile oraşelor din vale. Cîteva repere amuzante ale unei istorioare politice 

locale. Volatile precum personajele pomenite. Pamflete? Da, unele. Trataţi-le ca 

atare şi lăsaţi-mă în lumea mea.  
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luni, 5 septembrie 2011 

Adio, pe mîine! Şi ieşirea din ipocrizie.  

Am luat decizia de a mă retrage din televiziune.  

Începînd de astăzi nu voi mai realiza emisiunea ORA EXACTĂ la Antena 1 
Deva, emisiune care tocmai împlineşte 11 luni de cînd există. Emisiunea 
mea, creată de mine, crescută de mine. Înainte de a ajunge la miezul 
problemei, vreau să fac o scurtă recapitulare, să nu rămînă unele lucruri 
nespuse. 

În urmă cu 4 luni, cînd s-a făcut studiul de audienţă pentru televiziunile 
locale, ORA EXACTĂ era lider detaşat în preferinţele telespectatorilor 
hunedoreni. Audienţa emisiunii a crescut continuu, ORA EXACTĂ fiind 
acum, practic, cel mai vizionat program al unei televiziuni locale din 
judeţul Hunedoara. Meritul pentru acest rezultat de excepţie se împarte la 
3: brand-ul Antena 1, echipa (editorială şi tehnică – în coordonarea 
producătorului general) care a stat în spatele fiecărei emisiuni şi...eu, cel 
care am conceput şi realizat emisiunea. 

De astăzi, ORA EXACTĂ merge mai departe fără mine. Fiind doar unul 
dintre cei 3 factori care au dus la succesul emisiunii, mă aştept ca 
dispariţia mea de pe ecran să nu se simtă în cifrele de audienţă. În 
televiziune, unde munca este în echipă, se aplică mai bine decît oriunde 
constatarea, uşor amăruie, că „nimeni nu este de neînlocuit”. Fiecare 
jurnalist tînăr trebuie să ştie lucrul ăsta, la început de carieră, dacă visează 
la performanţă. Dar, mai ales, nu ar trebui să-l uite, în nicio oră din zi, 
jurnaliştii „consacraţi”, dacă doresc să nu se acrească în borcan. 

Motorul adevărat al emisiunii ORA EXACTĂ a fost independenţa editorială. 
Libertatea de exprimare. Nu vă aşteptaţi să mulţumesc cuiva pentru 
privilegiul pe care l-am avut, de a vorbi liber şi neîngrădit,  pentru că nu mi 
l-a dat nimeni: libertatea nu se cere, se ia. Mi-am luat singur această 
libertate. Independenţa editorială am impus-o ca o condiţie obligatorie 
atunci cînd am propus patronatului Antenei 1 Deva realizarea acestei 
emisiuni. Condiţie care a fost acceptată şi, mai ales, respectată cu sfinţenie 
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de către conducerea postului, în ciuda inerentelor tentaţii din interior sau 
a presiunilor externe. Pentru că au respectat această înţelegere, da, le voi 
mulţumi celor doi acţionari (Petru Mărginean şi Adrian Calimente) dar, mai 
ales, Gabrielei Mărginean. Doar ea ştie cum a reuşit să facă asta, dar a 
reuşit. 

Mulţumesc şi jurnaliştilor care mi-au acceptat invitaţia de a vorbi, la fel de 
liber, în acestă emisiune, cu mulţumiri deosebite pentru Monalise Hihn. 
Mulţumesc, Monalise, a fost o colaborare din care am avut multe de 
învăţat!  Mulţumesc, de asemenea, lui Alexandru Gruian. 

Mulţumiri pentru sprijin întregii echipe de la Antena 1 Deva. Sînt cei mai 
buni de pe piaţă în acest moment. 

Bun: de ce plec, totuşi? 

Pentru că, atîta timp cît am făcut jurnalism, nu am abdicat de la 
standardele profesionale şi morale ale acestei meserii, aşa cum mi le-am 
impus eu – aici se vor găsi mulţi „ne-abdicaţi” de-ăştia, care să afirme 
acelaşi lucru, dar reperele noastre diferă puţin! Urmează un an crunt, în 
care imparţialitatea presei, cîtă mai părea că este, va suferi grav (folosesc 
termenul „imparţialitate” exact în sensul în care îl folosesc naivii, care mai 
cred că cineva îşi face televiziune sau ziar ca să dea Dreptate Gratis şi 
pluralism de opinii la popor!). Etapa de credibilizare a vehicolului mass-
media s-a încheiat, acum investitorii vor trebui să folosească unealta în 
scopul în care a fost creeată: manipulare. Pură, simplă şi la obiect! Acum e 
timpul ca actorii să intre în scenă. În ce mă priveşte, mi se pare mult mai 
corect să-mi asum public opţiunea politică, decît să joc în ipocrizia 
naţională intitulată „imparţialitatea presei”!  

Sînt jurnalist, nu actor! 

Nu dau lecţii de moralitate nimănui, nu fac procese de intenţie, nu predic 
acest gen de talibanism jurnalistic, nu sfătuiesc pe alţii să procedeze 
identic: pur şi simplu eu nu pot funcţiona altfel. 

Pentru că, printr-o fericită coincidenţă, contractul meu cu Antena 1 Deva a 
expirat exact în ziua în care Petru Mărginean, unul dintre acţionarii 
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postului de televiziune, a fost nominalizat candidat al USL pentru Primăria 
Devei.  

Pentru că m-am plictisit şi simt nevoia să mă reinventez, înainte de a 
deveni un moşneag care îşi clămpăneşte proteza între 16:00-17:00, la un 
post local de televiziune, încercînd să le explice unor idioţi că nu e bine că 
primarul distruge gardul viu şi verdeaţa din oraş. 

Pentru că nu-s nici mai prost, nici mai cocoşat, nici mai incult decît 
politicienii pe care-i invit, zilnic, să extragă din puţul gîndirii lor soluţii 
pentru a ne fi mai bine. Nu mai pot să mă prefac, în numele pluralismului 
de opinie, că sînt interesat de inepţiile pe care nişte semi-analfabeţi, aduşi 
în funcţii politice de valul prostiei populare, le gînguresc pe ecrane, cu 
aerul că au descoperit calea spre mîntuire.  

Pentru că m-am săturat să văd aceleaşi zarzavaturi politice în aceeaşi 
ciorbă. Şi să văd că alternanţa politică înseamnă doar că păstîrnacul trece, 
episodic, deasupra morcovului, în aceeaşi fiertură. 

Pentru că a venit momentul să fac eu însumi ceea ce le reproşam multor 
oameni care au ceva de spus că nu fac: să mă implic direct în zona în care 
se iau deciziile care contează pentru vieţile noastre mai mult decît o 
emisiune în care i-am certat bine pe invitaţi. 

Adică, fraţi şi surori, mai pe scurt: mă las de televiziune, intru în politică! 
Veţi afla lucruri interesante aici, pe Cioară, pentru că acest proiect 
continuă. Staţi pe-aproape! 

 

vineri, 29 aprilie 2011 

COW-BOY CU LIRĂ  

Răpirea din serai deasupra canapelei din dormitor, tablou cu căprioare la 
pîrîu în antreu, peştele de sticlă pe mileul de pe televizor, motoceii-
căpşună agăţaţi de cheile şifonierului, trandafirii de plastic din camera 
bună, colecţia de spay-uri goale de pe sobă, căţelul care dă din cap printre 
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perniţe  în luneta Daciei tunate, penele din coadă de păun în vaze de 
plastic pe masa mare, păhăruţele cu lichid colorat din care nu puteai să bei 
dar puteai să rîzi de oaspeţii chercheliţi, cîrpa brodată de deasupra sobei: 
„Bucate bune am pregătit / Pentru al meu bărbat iubit”, unghia lungă de la 
degetul mic, bibeloul cu pescarul chinezesc din bibliotecă lîngă must-have-
ul  „Arta conversaţiei”, poza cu chinezoaica 3D care-ti face cu ochiul, 
crucea fosforescentă cu Iisus. Şi altele. Multe altele. Poza cu mulţi dinţi a  
frumoasei  şi sănătoasei  de pe coperta revistei „Femeia”, bătută într-un 
cui pe uşa budei din curte. Pe interior. Pe interior, plus foi detaşabile. 

Pentru mulţi dintre cei ajunşi acum la vremea şi în funcţia deciziei pentru 
alţii, acesta a fost universul  pipăibil  în care au crescut şi s-au format. Aşa 
a fost, e drama unei generaţii subnutrite intelectual şi fugărită din tiparul 
ei, cu osebire  ţărănesc. Cultură de bariera oraşului, nici ţărînă-nici asfalt. A 
sobei cu lemne în blocul din panouri de beton. A supravieţuirii cu ulei pe 
cartelă şi coteţ personal  cu găini ouătoare  în marginea cimitirului.  E 
drama unei generaţii care a absorbit ( suspect de uşor şi cu mare poftă),  în 
locul Evangheliei după Ioan, epopeea de la Rusca: „Clipă, stai, opreşte-ţi 
zborul / Se prăvale compresorul!”. Iar  din perspectiva suvenirului colectiv, 
e mai degrabă generaţia moştenitoare a  slugilor clevetitoare decît a 
sinucigaşilor de onoare.  

Iar cînd necazul naţional se suprapune refulărilor individuale, drama se 
amplifică exponenţial. O copilărie frustrată produce în capătul tunelului 
monştri ai urîtului.  

Nu-i mare lucru cînd kitsch-ul se afirmă şi se consumă în spaţiul privat. 
Este, însă, o problemă, atunci cînd kitsch-ul iese în spaţiul public şi îţi sare 
la beregată, îţi ia la pumni retina şi îţi insultă reperele estetice prin decizii 
administrative sau politice. 

În Deva au răsărit statui în mărime naturală: zîna cu lira (harfă, de fapt), 
cow-boy-ul cu cal şi pistol, violonistul (cu vioară, desigur). Sînt în 
aşteptare: soldatul cu puşcă, sirena cu coadă, girafa cu pui şi masculul 
aferent. Tot atîtea simboluri cultural-istorice ale oraşului de sub cetatea de 
pe Valea Mureşului.  Turnate în bronz, 1.500 euro bucata, made in Hong 
Kong. Coclite din facere, ca blugii prespălaţi.  Cu soclu de ciment şi 
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travertin lustruit, se lăbărţează în iarba puţină care a mai rămas printre 
betoanele şi asfaltul ciuruit al oraşului. E rodul frămîntărilor interioare, 
întinse pe 10 ani, ale primarului Mircia Muntean. Nimeni, în afară de 
primar, nu le ştie povestea adevărată şi destinul. 

Pentru că Arta, nu-i aşa, iubiţi concetăţeni, nu are nevoie de autorizaţii de 
mediu şi de urbanism, de hotărîri de Consiliu Local şi alte chiţibuşuri. De 
chitanţe, licitaţii şi avize. Hîrtii, prostii! Ce forţă, pe lumea asta, poate opri 
şuvoiul demiurgic ce clocoteşte în sufletul unui copil tomnatic, cu o 
copilărie lipsită de jucării, de cow-boy din plastic şi zîne cu liră? Ce piedică 
ar putea sta în calea împărtăşirii bucuriei împlinite cu poporul? Tocmai 
acum, cînd se (mai) poate? Oooo, nu! 

 Arta, cînd îţi vine, apăi îţi vine! 

 

marți, 3 mai 2011 

AJUTAŢI-L PE MIRCIA!  

Mă aflu într-o dilemă profesională şi umană: să dau în judecată (sau nu) un 
primar care mă calomniază în mod repetat, în mod cît se poate de public, 
în emisiunea de televiziune pe care o moderez? 

Primarul este Mircia Muntean, al Devei de 15 ani,  iar afirmaţia mincinoasă  
este că eu sînt plătit, legal sau oneros, de Dan-Radu Ruşanu, senator PNL 
de Hunedoara, alintat „Hrebenciuc-ul PNL-ului”. 

Minciună simplă şi grosolană, chiar şi de lungime cam mare,  pentru că,  în 
20 şi ceva de ani de presă, nu am fost plătit NICIODATĂ de vreun politician. 
Şi NICIODATĂ nu am luat şpagă. NICIODATĂ. N-am mers cu ei la fripturi, nu 
le-am acceptat invitaţiile în excursii, n-am avut nevoie de repartiţie pentru 
un apartament social, n-am împărţit curvele cu ei.  Ce-i drept, nici n-a 
încercat nimeni să mă mituiască vreodată. Poate, mai ştii... 
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