Politicienii… o apa si-un pamant
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Transparency Internațional anunța că fenomenul corupției rămâne principala problemă în România,
nepoata Norică i Nicolai se plimbă și votează de capul ei prin Parlament, iar aleșii noștri se distrează de 1 Mai în
timp ce în sudul țării zeci de mii de oameni au rămas sub cerul liber, fără agoniseala lor de-o viață. Acestea sunt
doar câteva din mormanul de evenimentele negative din ultimele zile, evenimente cu care ne confruntă m
datorită priceperii și interesului de care dau dovadă conducă torii destinelor noastre, nimeni alții decât cei ce
ne-au cerșit cu o umilință parșivă votul în urmă cu aproape un an și jumătate. Fac precizarea că cele enunțate
mai sus se petrec în România anului 2006, aceeași țară ce se pregătește pentru intrarea în Uniunea Europeană .
Dacă printr-o revelație a caritabilității, redactorul șef al publicației la care lucrez mi-ar permite să scriu în
această rubrică despre guguștiucii mei din balcon, despre timpul probabil sau despre orice altceva ce nu are nici
o legătură cu aceste creaturi total cretinoide, trimise în ceasul orbului în fruntea țării, aș face-o bucuros. Ori de
câte ori trebuie să scot în evidență batjocura la care suntem supuși, dat ﬁind că inevitabil chestia aceasta este
ombilical unită cu scena politică , mă apucă niște nervi, o silă și o lehamite demne de trecut în categoria bolilor
profesionale. Suntem prinși ca într-o capcană a neputinței în nenorocirea asta de orgie politică împletită cu cel
mai imbecil populism executat de la Ceaușescu încoace și nu mai avem nici o cale de ieșire. Mă întreb când o să
scă păm de blestemul de a alege între două rele și vă mărturisesc că am renunțat și la ultima speranță, aceea
de a intra forțat și târâș, prin intermediul condițiilor impuse de UE, în rândul țărilor civilizate și într-o normalitate
meritată pe deplin de unii dintre noi.
PSD, pus prin poliedrul inerției sub lupa electoratului și viciat de aroganța lui Năstase mai mult decât de
alte tâlhării comise de alți membri, s-a materializat în conștiința noastră ca o întruchipare a tot ce poate ﬁ mai

rău. Tocmai din acest motiv, punându-l într-o balanță cu Alianța D.A., suntem tentați să credem că actuala
guvernare nu ne poate conduce spre un dezastru mai mare. Gândind astfel, falsăm. PNL, PD, PC și UDMR nu
reprezintă altceva decât un conglomerat din ce în ce mai solid de grupuri de interese, secondat de o ceață de
bezmetici ce oferă populației circul necesar trecerii în uitare a aspectelor grave survenite ca urmare a
diletantismului cu care sunt dirijate instituțiile cheie ale statului. Din 2004 și până în prezent nu am înaintat nici
măcar cu o jumătate de pas, sistemul de sănătate, justiția, poliția și Parlamentul rămânând la același stadiu de
putrefacție instituționalizată în care se aﬂau și în momentul în care actualii guvernanți înﬁerau practicile PSD.
Pot spune, fără a ﬁ acuzat de partizanat, că în unele privințe nu numai că nu am înaintat, ci ne-am întors înapoi.
Trâmbițat de Tăriceanu sub o cu totul altă formă , aceea a eliminării, ermetismul cu care au încercat potentații
famigliei D.A., extinsă prin asocierea în vederea comiterii de șmecherii dăunătoare cu PC și UDMR, să închidă
corupția în sfera lor de inﬂuență, este spart de că tre Transparency Internațional. Acest organism ne indică
faptul că , în ciuda arestărilor făcute în ultima vreme, corupția rămâne principala problemă a României, în timp
ce nepotismele Norică i Nicolai, senator PNL și unul dintre principalii acuzatori ai neregulilor făcute de PSD,
votează dementă în Senat legi ce ar trebui să conducă țara noastră spre ieșirea din tunel, iar nouă să ne asigure
o viață mai bună. Pe Norica Nicolai, scă pată acum doar cu o declarație de regret, nu mi-o amintesc decât pe
ecranele televizoarelor, ținând altora lecții despre cum și în ce fel… Rușinos și dezonorant. Politicienii noștri sunt
cu toții o apă ș-un pământ!
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