
Ceea ce n-a aflat nici presa şi nu s-au prins nici paparatzi este că prima vizită în România a lui 
Dubluve Dubluve Bush a fost în Agigea, o mică localitate de la malul Mării Negre, acolo unde, 
de ceva vreme, se varsa în mare o bună parte din pădurile noastre. L-am întâmpinat cum se 
cuvine. Cu pâine şi sare, conform tradiţiei. După o îmbucătură zdravănă din pâinea proaspătă, s-a 
scobit în nas cu satisfacţie şi mi-a oferit prima biluţă albă. Apoi, în faţa unui benner pe care am 
scris States of America , am salutat numeroasa asistenţă…. 
 

 
 

…formată numai din nea Costică, simpaticul meu vecin, care nu m-ar fi lăsat niciodată la greu, 
storcându-mi bani, “împrumut” pentru băutură şi care se îmbătase cu o seară înainte şi uitase să 
ducă gunoiul la poartă.  Injura de mama focului că maşina cu gunoi trecuse. Văzându-mă cu 
mâna ridicată  a crezut că-i cer banii înapoi, motiv pentru care a fugit în curte, de unde, peste 
gard, ne-a zâmbit maliţios 
 

 
 

Amânând eventualele răspunsuri la întrebările privind scopul şi durata vizitei, nu ca n-ar fi fost 
destui interesaţi, i-am prezentat “bref” programul zilei: vizita unor monumente istorice, masa de 
prânz iar seara, liber la shoping.. M-a întrebat dacă protecţia noastră este asigurată. I-am arătat 
casa, de altfel cea mai înaltă din zona de unde veghează SPP-ul local. 
 



 
 

Ca să-l lini ştesc i-am arătat şi pozele celor doi bodygoarzi, demostrându-i că ambii sunt cu ochii 
pe noi, având o pregătire de specialitate “High Quality”. Ce era să-i spun, că “obiectivele” 
noastre sunt păzite de nişte bătrânei, deatfel simpatici, care nu rezistă mai mult de zece minute în 
picioare şi picotesc pe unde se nimereşte cu gândul la o pensie mai “rotundă ?” 
 
 

 

 
Vazându-i, n-aş putea spune că a fost prea încântat, dar “binoclurile” din dotare i-au schimbat 
impresia declarându-i adevăraţi profesionisti.  
 
Mulţumit de cele prezentate, “şold la şold” (expresia nu-mi aparţine) ne-am îndreptat spre o casa 
memorială, vai de mama ei, pe care Ministerul Culturii, din lipsă de fonduri pentru restaurare, 
afişase deja, un benner “De vânzare”. “Cine a fost proprietarul ?” m-a întrebat, vădit distrat. 
 

 
 

“Acum facem săpături” i-am răspuns arătând spre echipa de muncitori ce staţiona sub un 
buldozer transformat în umbrelă de soare, rămaşi acolo de la micul dejun şi mai cu o bere, mai cu 
un mic, mai cu un banc îi prinsese masa de prânz. 
 



 
 

N-am apucat sa abordăm subiectul, gândindu-mă că poate îl interesează, când un nor de praf s-a 
ridicat din “singura” stradă rămasă nepavată. Doi cai şi ei, vai de mama lor, trecuseră în galop 
nebun pe lângă noi şi o turmă de oi ce cobora din deal, completau tabloul. Mă şi gândeam la 
praful ridicat de goana nebună “Dacă se mai scobeşte odată în nas îmi va da o biluţă neagră”. 
 

 
 

“Ce se întâmplă ?” l-am auzit…Ce era să-i spun, că sunt cai originari din Pădurea Letea scapaţi 
de la abator de un tânăr medic veterinar “obraznic”, căruia statul i-a deschis proces pentru 
neglijenţă în serviciu suspendându-i activitatea cabinetului ? 
 

 
 
“Oops ! Aveţi şi voi Van Damme-ul vostru” îl aud din nou. Era nea Vasilica, ciobanul, într-un 
şpagat perfect. conducându-şi turma pe doua mioare … Ce era să-i spun, că încercând să-şi 
repare acoperişul, a căzut de pe casă direct în şpagat şi doctorii nu i-au mai putut face nimic şi 
cum n-avea bani pentru două cărucioare cu rotile a apelat la două Mioare cu care întreţinuse 
relaţii intime în tinereţe ? 
 



După plimbare l-am invitat la masă într-un restaurant elegant din Eforie Nord. Pentru ca să nu 
fim recunoscuţi ne-am deghizat, mai ales el, într-o pereche de tineri îndragostiţi…de mare, că de 
altceva nu se punea problema. 
 

 
 

Dupa ce am servit câte o bere şi după cum se vede deghizarea mea nu a fost din cele mai reuşite, 
am fost recunoscut imediat.  
 
Seful localului, un fost “lup de mare” cu aureolă de om luminat…. 
 

 
 
…sesizat de prezenţa mea, un consumator cunoscut pentru localul său, a îmbrăcat, la patru ace şi 
tot atâţea nasturi, cât a putut de repede, un chelner mai “prezentabil”, mic la stat dar, cu 
probleme majore la coloana vertebrală. Deh, sarcinile de serviciu l-au obligat la multe plecăciuni. 
Il cunoşteam de pe vremea când vindea oamenilor gogoşi, pe care le mai şi umfla să nu se vadă 
lipsa la gramaj. Acesta, omul cu probleme la coloana vertebrală, şi-a făcut imediat apariţia în 
spatele nostru,cu doua pahare, stând ca lipit într-o fotografie. “Din partea casei”, mi-a spus în 
şoaptă să nu cumva să mă deranjeze. 
 

 



 
Bine că nu l-a recunoscut pe Dubluve Dubluve Bush. Imi era frică de vreo gafă, dacă ar fi 
încercat să-i vorbească în limba lui natală (a lui Buch). Oricum a comis-o, fără să vrea,  când de 
emoţie ne-a spus “ fac iu curat la masă”. 
 
Nedumerirea lui Dubleve Dubluve Bush şi zgomotul strident făcut de ceasul deşteptător m-au 
adus la realitate. Suzati-mă, trebuie să mă grăbesc. O întârziere la serviciu mă poate costa slujba 
şi ăştia nu mai au mulţi bani de pensie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


