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Morţii şi Dumnezeii mă-sii! Parcă suntem la Dâlga de jos! 
Toată  echipa  să vină  la mine! Acum!

Hm... Şi morţii, şi Dumnezeii. Nu doar morţii, nu doar Dumnezeii. 
Nu ai mamei lor, cum mai zicea altă dată. Nu doar ei – şi/sau Ei – fără 
mamă. Că mai folosea şi formula asta uneori. Înjurătura avea, în func-
ţie de dracii omului, variabile. Învăţase, în timp, doar auzindu-l, cât de 
tulburi sunt, cum ar veni, cotele apelor Dunării. Nţţţţţţ, acum nu sunt 
formele mai puţin contondente ale înjurăturii! Avem morţii şi Dumne-
zeii mă-sii! Aşa a răcnit. Direct ai mă-sii. Morţii şi Dumnezeii. Mămică, 
mamă! Am pus-o de mămăligă. E grav. Începe sfârşitul lumii! Iadul a 
făcut ţurţuri, deşi, ai zice că au dat cazanele-n clocot. Ne-am ars! E jale! 
Şi se mai face. Deşi, ăştia, la ştiri, n-au anunţat nimic.

Carla, în fapt, deşi nu se gândise chiar la formularea de mai sus, 
așteptase urletul ăsta. Știa c-o să vină. Știa c-o să-i spargă timpanele, 
când o să se prăvălească în capul ei. Știa, în fond, că șeful era îndreptățit 
să-l emită. Doar că ea nu avea nicio vină. Ca-ntotdeauna, fusese prinsă la 
mijloc. Spusese nu, când echipa a zis da. Pentru că șeful subliniase ferm: 
nu intră în forma asta știrea! Intră prezentând realitatea şi adevărul! Adi-
că, se modifică. Voi o modificați! Adevărul primează. Indiferent pe cine 
lezează ori supără. Indiferent pe cine nu prezintă ca pe Făt-Frumos venit 
pe cal alb, să salveze lumea. Nu denaturăm nimic! Sper că am fost clar! 

Da, şi ea, Carla, sperase că a fost clar. Pentru că, de când se impli-
case atât de mult în redacția știrilor, numai dacă erai pe altă planetă nu 
pricepeai că are niște pretenții şi niște standarde. Dacă erai surd, auzeai, 
până la urmă, de cât tot urlase. Numai că, ăialalți șefi, că e tot un șef aici, 
de te doare mintea, au făcut cum i-a tăiat capul. De fapt, au făcut cum au 
mai făcut, cum au tot făcut, ca să-i fie bine şi ca să-i placă tatălui şefului, 
în fond, pe mai departe, boss-ul cel mare. Chiar dacă scrip...

- Carla! De fapt, să nu mai vină nimeni! Nu mai e cazul. Sunt con-
cediaţi toți. Începând cu această clipă, niciunul dintre cei care, într-un fel 
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sau altul, au avut vreo contribuție sau vreo implicație în apariția pe post a 
știrii în halul ăla, nu mai are ce căuta aici. Ne-am înţeles?

S-a sucit, na, sucirea! E şi mai grav ca zbieretul de adineauri. Asta 
mai lipsea!

- Domnule director, nu se poate! Știți că nu se poate așa ceva! Nu-i 
puteți concedia pe toți.

- Serios? Nu se poate? Şi nu pot? Mă pui la încercare, Carla? Măi, 
să fie! Te asigur că pot! Sunt pe liber toți. Dacă opream de aseară dezmă-
ţul ăsta, unii mai scăpau. Adică, ăia care au preluat şi azi ştirea de aseară. 
Gata! Subiect încheiat. Să le fie de bine şi la vară cald. Tuturor! Multe 
succesuri - zic bine, zic cum se zice? - în noua muncă! Iar noi revenim 
la oile noastre, care sunt, de fapt, știri. Carla, ce-ai înţepenit acolo? Te 
rog să-i suni pe toți din redacție! Nu-mi pasă că au tură liberă, că sunt în 
concediu, că sunt la capătul lumii, că sunt pe Lună! Îi găsești şi-i aduci în 
redacție! Pe toţi! Numai cine e mort nu vine încoace. De fapt, care e mort, 
dar neîngropat, să se miște şi să vină aici! Cu tot, cu vata-n nas. Ne poate 
da şi el o mână de ajutor. Aşa am învăţat de la aleşii noştri, nu? Că şi de 
morţi avem nevoie, în anumite momente din viaţă. O să facem o ședință 
serioasă. Ba, chiar extraordinară. Plen reunit. Sunt aici şi-i aştept pe toți. 
Hai, Carla, hai! Mai cu entuziasm, mai cu talent!

- Dar, domnule director... Ce ne facem? Dacă-i dați pe toți afară, 
intrăm în colaps. Hai, s-o încropi de-o știre. S-o găsi cineva s-o facă. 
Reporteri şi redactori se găsesc destul de ușor. Dar cine e vedeta, cine pre-
zintă jurnalul? Cel principal. Căci, înțeleg, nu scapă nimeni. Nici măcar 
cei de la 7. Sau, mai ales, ei nu scapă. E, totuși, principalul jurnal al zilei. 
Cel mai aşteptat. Cel mai vizionat. Cel mai urmărit. Se stabilise o relație 
între ei, prezentatorii noştri, şi telespectatori. Erau plăcuți, doriți, crezuţi, 
adoraţi. Lumea se uita, de multe ori, pentru ei, pentru farmecul lor, nu ne-
apărat pentru știri. Asta s-a făcut în timp. S-a obţinut în timp. S-a ajuns la 
asta încetul cu încetul. A fost multă muncă pentru asta, domnule director! 
Au fost multe frecuşuri şi multă implicare şi multe hârtoape. Eu am fost 
aici. Ştiu. Şi, acum, năruim tot. Eu zic să n-o faceți. Ne pierdem telespec-
tatorii, scădem în audiență, nu mai facem rating. Suntem distruşi! Pedep-
siţi-i altfel! Daţi-le altă lecţie, nu ştiu! Or să înţeleagă. Or să priceapă, în 
cele din urmă, că s-a schimbat stăpânul. Şi linia. Şi felul de abordare şi de 
prezentare. Mai păstraţi pe careva, domnule director. Pe cei mai buni. Pe 
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cei de la 7. Pe cei care au vină mai mică. Pe cei care doar au ascultat de 
un ordin venit de mai de sus. Nu e o soluţie să-i daţi pe toţi afară.

- Dacă îmi amintesc bine, parcă nu ţi-am cerut opinia, Carla! Nu că 
nu ai avea dreptul s-o emiţi, dar discuţia noastră nu e consultativă. Doar 
îţi comunic ce ai de făcut. Şi ce urmează, după ce faci tu, să facă restu’. 
Hm... Zici că nu e o soluţie bună să-i dau afară? E singura soluţie, Carla. 
În afară de asta, nu mai e alta. Ordinul era al meu. Venit de destul de 
sus, cum zici. De la nivel, spun eu, înalt. Că nu sunt papleacă aici! Şi era 
foarte, foarte limpede. Clar, ca apa de izvor. L-am dat în limba română, să 
priceapă toți, nu în chineză ori turkmenistană, Carla! Privirile tale de miel 
bătut nu mă înmoaie şi nu mă fac să-mi schimb decizia. Nu negociem 
nimic! E strict ce spun! Sunt concediaţi toţi! N-avem nevoie de fumurile 
din capul lor. Te rog să faci, de îndată, ce-am zis!

- Doamna Turcu o să facă urât. Mai bine vorbeați cu dânsa. E 
mama dumneavoastră. Ar trebui...

- Carla, știu cine e mama mea! Şi ştiu ce-o să zică şi ce-o să facă. 
Nu e treaba ta! Nu stăm la taclale, ca pe şanţ. Tu fă ce te-am rugat. Atât! 
Să nu mă laşi să aștept prea mult. Anunță oamenii. Toţi oamenii din re-
dacţia ştiri. 

- Dar...
- Niciun dar, Carla! Ce tot tragi de timp? Roata se rostogolește pe 

mai departe. Ce, crezi că stă lumea-n loc că pleacă niște fete și niște băieți 
de la noi? Scârţ, Mariţo! Nu e nimeni de neînlocuit. O rezolvăm şi p-asta. 
Doar n-om opri transmisia că pleacă unii. Totul merge mai departe. Îi bă-
găm pe post pe cei mai buni. Pe cei mai telegenici. Pe cei mai cu farmec. 
Pe cei mai motivaţi. Dacă trebuie, îi schimbăm în fiecare zi. Până găsim 
ce ne trebuie şi ce vrem. Cu siguranță, există cineva care trece sticla în 
cel mai plăcut mod cu putință. Şi dă anunț că angajăm reporteri, redactori, 
editori, moderatori, prezentatori pentru principalul jurnal al zilei! A, şi la 
montaj angajăm, că uitam. Acum, Carla!

- Dar, multă lume se uita la noi pentru Andreea şi Cătălin. Ei pre-
zentau de mult jurnalul. Își făcuseră un public, aveau  fanii lor... Şi...

- Şi n-o lua de la capăt, Carla, că mi-ai mai spus-o p-asta şi are şi 
răbdarea mea un liman! Nu-l forța! Fă ce ţi-am spus! Şi, categoric, cel, 
cea care va veni după ei va avea publicul şi fanii săi. Înţelege! Nu e ni-
meni bătut în cuie. Şi nu mă obliga să spun o chestie de-o mie de ori, că 
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m-apucă toți dracii! Hai, Carla, că avem treabă! Stăm altă dată la povești 
emoționante. Sună oamenii, ce tot stai la contre cu mine?

- Domnule director, şi toți oamenii ăștia ce vor face? Adică, zic de 
cei care vor fi  concediați.

- Carla! Te joci cu nervii mei! Când le spui să-şi refacă CV-urile şi 
să treacă pe la casierie, îi întrebi, îi consiliezi, le plângi de milă! Poate le 
dai şi umărul tău să plângă pe el. Ce-mi pasă mie ce-or să facă oamenii 
ăştia? Ei de ce nu s-au gândit la asta, când m-au sabotat? Căci m-au sa-
botat. A... Sper că nu mă lași baltă şi pleci cu trădătorii. Că, e drept, ești 
tu pisăloagă, moară stricată, cicălitoare, îmi pui răbdarea, cum ziceţi voi, 
femeile, pe moaţe, dar ești o asistentă bună.

- Nuuuuuu... Știți că nu plec. Lângă dumneavoastră, muncesc cu 
drag. Şi chiar cu spor. Sunteți un şef bun. Zbieretele şi intransigenţa sunt 
de faţadă. Pentru cei care nu au habar de cum şi cine sunteţi. Dar eu vă 
ştiu. Sunteţi un om bun, de fapt. D-aia mă străduiesc să fiu şi eu bună. Vă 
mulțumesc că mi-aţi spus că aveţi nevoie de mine. Dar, ei sunt... Au fost, 
că deja au fost, de acum, colegii noștri. Am mâncat o pâine împreună. 
Ne-am legat. Am trecut prin multe. Şi...

- M-au sfidat, Carla, m-au tratat cu sictir, au făcut ce şi cum au vrut. 
Iar! Tu știi cel mai bine că nu e prima dată. Ştii perfect că am mai avut, 
am tot avut, meciuri şi buşeli. Şi nu e vorba că vreau eu să impun ceva. 
Nu e că nu suport şi că nu-mi place să fiu contrazis. Nu e că am dormit 
noaptea și am visat să facem ştirea cum îmi vine mie. Ce-am cerut, era 
corect. Nici tata, nici partidul lui nu făcuseră nimic din ce se spunea în 
știre că au făcut. Era o invenție, ba chiar o minciună, de la un capăt la 
altul, ştii, doar. Eu am cerut imperios să nu spunem, să nu mai spunem, 
mai precis, minciuni. Am tot spus minciuni un timp. Am spus multe 
minciuni, din păcate, pe post. Dar, gata! S-a terminat! E vremea pentru 
adevăr. Chiar dacă e vorba despre Dumnezeu Tatăl şi despre Sfântu’ 
Petru! Dacă ăştia, amândoi, au făcut ceva de cacao, aia e, aşa dăm ştirea. 
Chiar dacă e vorba despre tatăl meu. Sau, mai ales dacă este vorba despre 
el. Nimeni nu are abordare preferențială. Avem aceeași măsură în tot. 
Nu lucrăm cu monedă dublă. Colegii noștri, pe care-i tot plângi şi-i tot 
căinezi, au greșit. Şi nu că au greșit. Ei au ales să prezinte o minciună. Au 
ales să fie slugi, nu profesioniști.

- Şi dacă au greșit, pe bune? Şi dacă au dat pe post, doar din 
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greșeală, nu că au vrut, știrea veche, aia care trebuia refăcută? Dacă n-a 
fost cu intenție?

- A fost cu intenţie şi cu rea credinţă! Asta cu din greșeală, a ținut 
de câteva ori, deja. Am avut şi răbdare și încredere în ei. Dar nu sunt idiot. 
Au făcut special. Au făcut totul la ordinul ori indicațiile tatălui meu. N-au 
înțeles că nu mai merge așa. Dar trebuie să înțeleagă toți. Inclusiv tata. Şi 
să nu mai ceară nimănui să treacă peste deontologia asta nenorocită, nu 
mai vorbim despre corectitudine şi moralitate, pentru el.

- Of... Deja mi-e frică de ce urmează. Tatăl dumneavoastră... Mai 
e şi tatăl dumneavoastră. Tatăl dumneavoastră va face ca trenu’. Va fi cu-
tremur. Va fi tsunami. Va fi război. Va fi jihad. De aia tot cred şi tot zic...

- Sună după toți angajații noștri, Carla, şi nu mai crede şi nu mai 
zice nimic! Asta e treaba ta, să aduni degrabă toată redacţia. De restul mă 
ocup eu. Pe timp de pace, de război, de holeră, de restrişte şi de ce-o mai 
fi. Sunt aici ca să rezolv. Nu e timp de plâns în pumni, ca vreo Magdalenă. 
Ce nu-nţelegi? Pământul se învârte pe mai departe. E momentul pentru 
un nou proiect. E momentul pentru un alt început. E momentul pentru noi 
asumări şi provocări şi riscuri. Când ne adunăm toți, începem ședința. 
A, spune-le oamenilor să nu doarmă în papuci! E urgență urgentă. Cod 
aproape roșu.

Carla știe că directorul are dreptate întru totul. Ăștia de urmează 
să fie concediați au dat-o rău de gard. Rău de tot! I-a durut fix la bască de 
ce-a zis şi de ce-a subliniat şi de ce-a zbierat el. Au rămas loiali stăpânu-
lui. Celui care, de fapt, i-a plătit. Pe fiul lui, obiectiv vorbind, l-au luat şi 
l-au ţinut de papiţoi. Ete, scârţ, şi-au spus, cel mai probabil. Merge aşa, 
ţine, se poate! Dăm cu tifla, că noi suntem mari şi tari. Avem spate. Avem 
om care ne sprijină. Directorul e mucea, nu ascultăm de el.

Figuri, asta au în căpăţânile alea! Normal că aşa ceva nu se face. 
Şi normal, mai ales asta, că nu se admite chestia asta. Oricâtă răbdare ai 
avea. Oricât de om bun ai fi. Dar și ea are. Dreptate. Căci, Andrei Petres-
cu, directorul, nu s-a consultat cu nimeni, n-a cerut nicio altă opinie, n-a 
pritocit îndeajuns hotărârea asta, acționează la primul impuls. Şi lucrurile 
nu vor rămâne așa. Ea, Carla, domnişoară bătrână – deh, aşa cârcoteşte 
mama, care s-a măritat, c-aşa era atunci, înainte de majorat - de 42 de ani, 
a se citi cu ochii şi minţile la ea, care lucrează de ani buni în locul ăsta, 
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știe că sunt alte interese aici și alți şefi şi alte priorități. Ştie că se învârt 
bani de tot felul, dar şi alte chestiuni. 

Dacă, vreodată, are timp şi dacă apucă să mănânce pensia – la 
pensie, speră să aibă timp berechet, şi pentru toate câte şi le reprimă la 
momentul ăsta, căci, acum, aici, în clădirile astea, îşi face veacul, zi de 
zi - pune toate câte le ştie pe hârtie. Face un bestseller, de n-au văzut 
Bucureştiul, Moscova, Parisul, Londra, Viena, toată spuma de capitale 
europene, şi nu doar. Până atunci, mucles, Carla. Mormânt. Lacăt la gură. 
Buze pecetluite.

O să fie avalanșă. Neîndoios. Andrei Petrescu nici nu bănuieşte că 
bulgărele mic, rostogolit de el, se încarcă. Se măreşte. Devine periculos. 
Pe măsură ce alunecă, pe măsură ce o ia la vale. Tatăl directorului, deşi nu 
mai e în scripte patron, în fapt e. Şi nu e, deloc nu e, uşă de biserică, icoa-
nă de-nchinat, în altar, agheazmă pe post de unguent, numai bună de uns 
rănile cu ea. Când o să audă că fii-său i-a stricat ploile, să te ţii tunete şi 
fulgere! Maică, măiculiţă! Sfântul Ilie, de aleargă dracii prin cer, de ziua 
lui, e copil de la sânul mamei lui, pe lângă... Nicio prognoză meteo n-o 
să poată prezenta cu exactitate starea... vremii. O să se mişte pământul. 
O să se zgâlţâie. Şi-or să se mişte şi-or să se zgâlţâie şi nişte scaune. Şi... 

Deja, uite, îi sună telefonul şefului. Se prea poate să fie chiar el, 
baştanul cel bătrân. Senior. Aşa îi spun ăştia, pe aci, prin tv. Ea, uite, nu 
vrea să-i spună aşa. Că, dacă ea e bătrână la 42 de ani – aşa îi zice toată 
lumea, şi mama ei tot aşa o bate la cap: nu vezi că eşti bătrână, fată bă-
trână, ce Făt-Frumos mai aştepţi? – ăsta cum să fie senior, doar senior, 
la 60 şi niţel? Că nu ştie exact cât e niţelul ăsta. E Petrescu ăla bătrân, şi 
punct. Acum, acum vor ieși scântei. Ce scântei, fată... Foc de artificii o să 
fie! Harcea - parcea face tot omu’, nu lasă nimic. Şi-i pare rău de tânărul 
director. Nu doar că e un tip corect şi profesionist şi uman, deși pe aici i se 
spune omul de piatră și omul de fier, omul care nu suportă să fie contrazis, 
omul care vrea să aibă ultimul cuvânt, omul care nu ştie să asculte, dar 
el ei nu i-a zis niciodată, cum îi zic mai toți, slăbuța. Desigur, ironic, căci 
Carla e departe rău de a fi o silfidă. Asta înseamnă că are bun simţ direc-
torul. Şi ştie să respecte oamenii. Şi nu pune etichete. Şi nu judecă pe ni-
meni după aparenţe, după chip, după numărul de la pantofi. Nu-i vorbeşte 
cu dumneavoastră, îi spune simplu, pe nume. Deşi e mai tânăr cu vreo 
zece ani ca ea. Dar nu e niciodată miştocar şi cârcotaş cu kilogramele ei, 


