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Atenţionare medicală urgentă 
E numai Eurovision, dar îmi place

A
Mă aflu în Azerbaijan de 18 luni şi vă scriu din capitala ţă-
rii, un oraş cuprins de febră: în Baku se va organiza anul 
acesta concursul Eurovision. Virusul e foarte contagios, 
milioane de oameni sunt afectaţi şi numai dozele mari de 
atenţie din partea mass-mediei internaţionale vor mai ali-

na simptomele acestei boli. În calitatea mea de englez, am dezvoltat de-a 
lungul timpului imunitate, dar mă uit cum această infecţie pune stăpâni-
re rapid pe tot ce întâlneşte, aidoma unei epidemii de proporţii biblice.
Sindromul Eurovision ucide celulele creierului, cauzează palpitaţii şi o 
dorinţă irezistibilă de a vota prin SMS. Ai fost avertizat. Dacă ai început 
deja să baţi din picior, contactează un DJ şi cere-i un consult.
Criza s-a declanşat cu o explozie de delir naţional ce a urmat câştigării 
binemeritate de anul trecut a competiţiei, de către Azerbaijan, cu melodia 
´´Running Scared´´, probabil unul dintre cele mai tari cântece de după cel 
al divei desculţe Sandy Shaw, al cărei cântec - ´´Puppet on a string´´ a ie-
şit învingător în anul 1967. Sandie 
era englezoaică, iar succesul său a 
atras după sine o întreagă nebunie 
în ţara sa natală.  Ne-am vin-
decat însă cu toţii odată cu decli-
nul ce a urmat, dat de slaba calitate 
a participanţilor englezi, de ampli-
ficarea factorului ´´kitsch´´ şi de 
politizarea procesului de vot. Cu 
toate acestea, concursul Eurovisi-
on pare mai popular ca niciodată, 
iar acum stetoscopul este îndrep-
tat spre Azerbaijan. Scuze, am vrut 
să spun atenţia. Întrebarea este, ce 
ar putea ieşi la iveală ?
Dacă vei urmări concursul de anul 
acesta, vei avea ocazia să savurezi 
un montaj impresionant al unei 
ţări în tranziţie.  Azerbaijan 
este într-o permanentă schimba-
re, iar Baku este una dintre cele 
mai bogate şi dezvoltate capitale 
ale lumii, la bogăţia sa contribuind 
încasările extrem de profitabile, obţinute de pe urma rezervelor masive 
de petrol şi gaze naturale. Un geolog american mi-a spus de curând că 
unul dintre noile terenuri bogate în gaze naturale ´´măsoară aproape 10 
kilometri adâncime´´. Asta înseamnă că se poate găti multă mămăligă, 
suficientă pentru a-ţi face prieteni în toată lumea, în vremuri de austeri-
tate şi preţuri ridicate ale ţiţeiului la nivel mondial.
Efectele sociale deasupra solului sunt desigur mult mai vizibile – în Baku 
vezi o mulţime de maşini scumpe, magazine de firmă şi locuri exclusiviste 
de distracţie.
Numeroase proiecte de reconstrucţie sunt în curs de desfăşurare, mai 
ales o arenă proiectată special pentru Eurovision. Unele clădiri din acest 
oraş te vor lăsa cu gura căscată, iar noaptea, Baku arată ca un oraş futurist 
din filmul ´´Blade Runner´´. Favorita mea este o construcţie care poartă 
semnătura lui Heydar Aliyev, fostul ofiţer KGB care a devenit preşedintele 
Azerbaijanului, după prăbuşirea Uniunii Sovietice. Imaginează-ţi o clădi-

re creată de tine, care se răsuceşte şi pare că împunge cerul, aidoma unei 
bezele uriaşe, pregătite de Dali. Nebunesc, dar îmi place. Punctaj maxim.
Existenţa acelei clădiri contrazice probabil o ştire recentă de la BBC, care 
sugerează că autorităţile din Azerbaijan nu prea au simţul umorului, deşi 
reporterul făcea referire la cazul controversat al celor doi bloggeri care 
au postat pe net un videoclip în bătaie de joc, în care un măgar susţine 
o conferinţă de presă în Azerbaijan. Ei au fost condamnaţi la închisoare 
pentru fapta lor, dar au fost eliberaţi în urma protestelor care au avut loc 
la nivel internaţional.
Controversa măgarului a scos în evidenţă una dintre dificultăţile cu care 
se confruntă o ţară în tranziţie de la comunism la democraţie: când dis-
cursul liber este OK şi când el reprezintă o provocare? Mai recent, unii 
localnici au pretins că au fost evacuaţi din casele lor pentru a face loc noi-
lor proiecte de construcţii, deşi autorităţile locale insistă că aceştia au fost 
despăgubiţi. Atunci când apărătorii drepturilor animalelor au susţinut 

că poliţia locală a împuşcat câini 
vagabonzi pe străzile din Baku, în 
cadrul unei campanii de curăţire a 
oraşului, autorităţile au respins şi 
aceste acuzaţii. 
 Oricare ar fi adevărul, organi-
zatorii Eurovisionului speră să evi-
te conflictele politice care ar putea 
apărea înainte şi în timpul concur-
sului. Desigur, ei nu pot spera să 
rezolve animozităţile dintre Azer-
baijan şi Armenia, dar sunt proba-
bil încurajaţi de apelurile făcute de 
unul dintre cei doi bloggeri, care îi 
îndeamnă pe străini să nu boico-
teze competiţia ci mai degrabă să 
vină să asiste la spectacol şi să vadă 
şi ţara.
Oricum, prietenul meu Kolea nu 
va vedea Eurovisionul anul acesta. 
Kolea era un om fără adăpost, care 
obişnuia să-şi facă veacul pe strada 
de lângă blocul meu şi care trăia 

din cei câţiva bani pe care îi primea pentru muncile bizare pe care le pre-
sta. El a fost în România acum mulţi ani, în calitate de membru al echipei 
de karate a Azerbaijanului, sau cel puţin asta a reieşit din discuţiile noas-
tre. În timpul iernii trecute, el a dormit în zăpadă, cuibărit în păturile sale 
din poliester. Într-o zi l-am întrebat dacă exista vreun adăpost în Baku, 
pentru oamenii străzii. El a zâmbit şi a ridicat din umeri. I-am cumpărat 
câteva haine şi i-am dat o mâncare caldă în apartamentul meu, unde a 
pus mâna pe chitara ce o aveam, părând dezamăgit că nu poate cânta la 
ea. Poate uitase cum se face? La câteva zile după vizita sa, Kolea s-a îm-
bolnăvit şi a murit, dar nu din cauza sindromului Eurovision. Mă voi uita 
la concurs, dar nu sunt sigur cine va primi votul meu. Presupun că cel mai 
bun cântec. Pentru că până la urmă despre asta este vorba, nu? 
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