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Cluj-Napoca:

Aceastã carte nu a fost scrisã. Ea a fost scoasã. Adicã... a fost scrisã

într-un anume fel, dar nu în acea manierã consacratã, clasicã aºa cum ar fi,

de pildã, construcþia unui roman, rod al unei inspiraþii creatoare, complexe,

cu intrigi, cu personaje sofisticate, cu început, cuprins ºi sfîrºit, fie el sfîrºit

tragic, fericit ori incert, de la caz la caz. Nu, nici vorbã de aºa ceva. Cartea

de faþã se constituie mai degrabã într-un jurnal… jurnalistic. Un ºir de gînduri

sãptãmînale, alterate, neîndoielnic, de natura subiectivã a firii mele, umanã

în fond. O selecþie de texte, editoriale ºi contraeditoriale apãrute în cotidienele

„Adevãrul de Cluj” ºi „Fãclia”, în colþul din dreapta sus al ultimei pagini de

ziar.

Dar de ce a fost scoasã aceastã carte dacã nici mãcar nu se poate spune

cã a fost scrisã în accepþiunea termenului? Pentru cã recitind, mai mult în

joacã, gîndurile sãptãmînale adunate de-a lungul vremii într-un fiºier

electronic, virtual, am realizat, fãrã a fi foarte surprins, cã, dovadã a faptului

cã în România lucrurile se schimbã greu, puþin sau deloc, ele rãmîn la fel de

actuale ca în ziua în care acestea au fost... scrise.

Aceastã carte este dedicatã familiei, prietenilor ºi... cîtorva dintre colegi.

autorul

Aceastã carte a apãrut cu sprijinul:
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Inscripþie pe o carte

Sînt oameni de condei care simt nevoia sã se mãrturiseascã semenilor,

sã-ºi împãrtãºeascã gînduri ºi idei, neîmpliniri ºi speranþe. Între mai tinerii

mei colegi, lîngã care am fost de-a lungul vremii aproape, a fost ºi Cristian

Bara. A venit rãbdãtor ºi harnic în lumea gazetãriei pe care, în bunã mãsurã, o

ºtia din familie; tatãl sãu a lucrat o viaþã în redacþia de ieri ºi de mai tîrziu a

Fãcliei. Nu era, aºadar, un strãin, un neºtiutor în meserie, ajuns într-un popas

temporar în redacþie. A gîndit paginile ziarului ºi, sãptãmînal, a scris, a susþinut

o rubricã, în care a fãcut dovada unor certe calitãþi. A arãtat respect faþã de

semeni ºi de adevãr, a subliniat rãul din noi ºi din societate, cu umor, fineþe ºi

dreaptã cumpãnire. Nu a fost o stea care a izbucnit brusc ºi spectaculos, cu

gãlãgie ºi promisiuni, pentru ca apoi sã disparã, sã se stingã precum a venit. A

parcurs un drum sigur, încet, cu dorinþa de a afla, de a învãþa, de a sluji adevãrul.

Un drum lung ºi cu destule capcane. Cu o fãrîmã de ambiþie, de ascezã în

plus, ar fi putut ajunge mai sus, mai stãpîn peste condeiul ºi adevãrurile sale.

Destinul nu ne întreabã niciodatã ce avem de gînd, nu ne ajutã ºi nu ne aºteaptã.

Trebuie sã-l supunem, sã-l stãpînim, sã ni-l apropiem noi cu rãbdare,

înþelepciune ºi curaj.

Cristian Bara îºi strînge truda cîtorva ani între coperþile unei cãrþi pe

care o dãruieºte cu generozitate publicului, cititorilor sãi. E un gest ce trebuie

apreciat. Cartea ne vorbeºte despre crezul ºi speranþele sale, ale unui om care

a avut ceva de spus semenilor. O carte care meritã cititã pentru a ne reîntîlni

cu adevãrurile unei lumi în care, vorba cronicarului, “nu sînt vremile sub

cîrma omului, ci bietul om sub vremi”. Cãci aºa a fost mereu…

Viorel CACOVEANU
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Argument...

Grijuliu cu PREZENTUL furnizat cititorilor în incitanta sa rubricã

sãptãmînalã din „Adevãrul de Cluj” ºi „Fãclia”, Cristian Bara îl tezaurizeazã,

iatã, într-un solid volum -volumul cronicilor hebdomadare- cãruia îi aplicã un

titlu la TRECUT. Cum a ºi devenit între timp febricitantul sãu prezent de ieri.

Un joc al timpilor antrenant ºi angajant atît pentru foºtii, cît ºi pentru viitorii sãi

lectori. Primii fiind invitaþi sã-ºi verifice opiniile formulate la prima recepþie a

evenimentelor radiografiate de autor, ceilalþi sã-ºi formuleze o opinie. ªi sã

reacþioneze. Întrucît toþi au fost martori ai celor descrise ºi tuturor le-a solicitat

autorul -direct ori în subtext- pasul pe baricadã. Pentru a nu mai vorbi cã multe

dintre interogaþiile autorului continuã sã-ºi aºtepte rãspunsul, iar parte dintre

exclamaþiile sale menþin încã starea de perplexitate pe care au indus-o. Cu alte

cuvinte, TRECUTUL lui Cristian Bara este viu ºi incitant. Cu atît mai mult cu

cît este populat cu din cei bine cunoscuþi nouã: serafici, lineari ºi demonici –

aºa cum i-a plãmãdit Mama Naturã ºi i-a fasonat convulsiva noastrã tradiþie.

Viu este ºi stilul, gazetarul Cristian Bara -aceastã veritabilã „ureche a

strãzii”- folosind instrumentele (limbaj, frazare, figuri de stil) cele mai

percutante ºi accesibile oricui. Fãrã a face însã rabat metaforei. Mai ales cã el

ºi ºtie de unde sã o culeagã, de parcã l-ar fi frecventat pe Boileau, ilustrul

estetist, care susþinea cã: „într-o zi de tîrg afli la piaþã mai multe metafore

decît se gãsesc în Eneida”.

Tot atîtea argumente care mã încredinþeazã cã TRECUTUL livrat nouã

astãzi de gazetarul Cristian Bara nu va antrena nicidecum doar... „scurte

priviri”.

Nuºa DEMIAN

O carte de pus pe gînduri...

Surprinzãtor, un june gazetar simte nevoia sã-ºi priveascã deja o parte

din trecutul nu prea îndepãrtat printr-o alcãtuire de carte cu foiletoane risipite

în pagini de ziar de-a lungul cîtorva ani. Surprinzãtor pentru vîrsta sa, cãci

asemenea demers pare a fi un fel de... memorial, ceea ce ar însemna o

experienþã cãlitã nu numai în imaginare bãtãlii cu vîrful condeiului. Se poate,

aºadar, ºi astfel, atunci cînd în tolba celui în cauzã s-au adunat fapte riguros

consemnate ºi cîntãrind greu în judecata dreaptã a unei generaþii. De aceea

unele dintre ele, faptele, se ºi vor uitate sau ignorate de cei ale cãror protagoniºti

au fost ºi rãmîn. Aºa se face cã o asemenea carte devine, cumva... manual de

ocazie cu înþelesuri ºi subînþelesuri, deopotrivã pentru publicul larg ºi pentru

aspiranþii la demnitãþi, ca ºi pentru cei care au ºi pus mîna pe ele.

Fãrã a poza cu savanterii într-un domeniu sau altul, dar gazetar cu simþ

acut al observaþiei cotidiene, autorul iscodeºte ºi cugetã asupra celor ce se

petrec în jur, zgomotos sau învãluite în tãceri voite ori silite spre a le reda ca

semnale de veghe pentru comunitate.

În succesiunea aceasta de evenimente ºi episoade de fapt divers ne putem

aminti de scenariul aºa-zisei „rãpiri” urmatã de eliberarea cu surle ºi trîmbiþe

a ostaticilor români din Irak sau despre joaca demisiilor „de onoare” de pe

eºichierul politic românesc, apoi despre revendicãri oneroase sau de-a dreptul

hilare, despre miºcãri greviste, tot aºa despre români (bugetari) fericiþi, care

trãiesc într-o ciudatã opulenþã (cazul unui oarecare universitar), despre naveta

Cluj-Bucureºti a primarului ajuns, între timp, prin graþia mentorului sãu politic,

prim-ministrul þãrii, despre parada incompetenþei în unele funcþii ale

administraþiei locale sau despre tensiunile româno-maghiare (de fapt, între
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exponenþii politici ai celor douã comunitãþi ºi nu între membrii ei, respectabili

cetãþeni contribuabili ai provinciei ardelene).

Dacã toate acestea s-au constituit într-un fel de „contraeditoriale” de

gazetã, urmãtoarele teme ale cãrþii sînt consemnate ca „texte în chenar” ºi,

evident, „editoriale”, prilej de a duce investigaþia gazetãreascã spre noi

pespective ºi viziuni. Cineva i-ar putea reproºa autorului tonalitatea

precumpãnitor sarcasticã a notaþiilor sale, privirea pieziºã pînã ºi spre cele ce

s-ar cuveni sã fie cer înseninat. Nu este deloc aºa. Tentaþia sarcasmului ar

simþi-o doar cel venit din afara mediului românesc, robit ºi el, desigur, de

prejudecãþi, dar dispus sã accepte iluminãri pînã ºi printr-un simplu gest de

curtoazie autohtonã. Într-o societate trãind agonizant tranziþia între douã

sisteme ireconciliabile ºi marcatã fie de porniri revanºarde, fie de lãcomii

patologice -în largul lor prin inerþia celor feriþi de asemenea patimi- percepþia

criticã n-are deloc de-a face cu sarcasmul.

Cu ani în urmã, dupã ce citisem lunga ºi seducãtoare povestire a lui

Mario Vargas Llosa despre aventura ºi eºecul intrãrii sale în politica mare a

Americii Latine, încrezãtor am sugerat unui parlamentar clujean lectura cãrþii

cu gînd tainic cã, la rîndul sãu, o va recomanda ºi altor colegi, tocmai pentru

cã ar fi avut destule de învãþat pentru cariera de politicieni ai naþiei. Nici pînã

în ziua de azi personajul în cauzã n-a avut timp pentru acea lecturã. Palpitanta

reconstituire a avatarurilor prin care a trecut Mario Vargas Llosa l-ar fi fãcut,

cu siguranþã, pe demnitarul nostru sã-ºi rînduiascã mai chibzuit ºi mai raþional

viaþa de rãspunderi pe treptele puterii. Din aceeaºi convingere ºi pãstrînd

proporþiile fireºti, i-aº îndemna pe unii din aleºii noºtri sã gãseascã rãgaz ºi

pentru lectura cãrþii lui Cristian Bara. Motto-ul ei se regãseºte în unele

„editoriale” ºi „contraeditoriale”: „Nu mor caii cînd vor cîinii!”. Ceea ce

înseamnã îmbãrbãtare, optimism, nicidecum... sarcasm sau doar trãiri de

tristeþe.

Teodor MATEESCU
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Iatã ceva ce n-aº fi crezut niciodatã! În aceastã sãptãmînã, leul i-a

cam fãcut mucii cravatã onor. monedei europene. BNR a cumpãrat

vreo 100 de milioane de euro în cîteva ceasuri ºi vreo 600 de milioane

(tot de euro) în numai douã zile, doar-doar o mai îmblînzi leul nostru carpato-

danubiano-pontic. Degeaba, draga noastrã monedã naþionalã continuã sã ragã

din toþi rãrunchii, chiar dacã începe sã devinã un “animal” pe cale de dispariþie

în buzunarele celor mai mulþi dintre noi.

Se pare, însã, cã cei din primãrie nu au cunoºtinþã de cît de tare în pectorali

e leul, de vreme ce au scos spre vînzare un spaþiu comercial (fosta cofetãrie

“Trei iepuraºi”, de lîngã Sora Shopping Center, de pe B-dul 21 Decembrie) la

suma de, þineþi-vã bine, 11,5 miliarde de lei! Pãi, mã gîndesc cã dacã nu poþi

vinde droguri la vedere, direct de la tejghea, nu prea ai cum sã cîºtigi cu alte

afaceri. Parcã aud: “Ia, neamule, cocaina! Ia haºiºu’! Avem marijuana, avem

LSD, avem Ecstasy! La injectabile dãm seringa gratis! Vindem en-gros, cu

kilu’ ºi en-detail, cu plicu’!”  (Spaþiul cu pricina ar ieºi cam la 5.500-6.000 de

euro/metru pãtrat. La preþurile astea nu cred cã ar fi o problemã sã-þi cumperi

boldã direct în buricul Manhattan-ului.) În aceeaºi zonã, un spaþiu de vreo 18

metri pãtraþi, la demisol, fãrã luminã naturalã, ar preþui, conform evaluãrii

specialiºtilor din primãrie, nici mai mult, nici mai puþin decît 1,5 miliarde de

lei! O fi ºtiind domnul primar Boc mai bine, dar mã îndoiesc, de vreme ce tot

mai multe spaþii comerciale din centrul oraºului sînt pustii. Dezolant.

Clujul a intrat, din nefericire, în rîndul oraºelor care organizeazã gale de

caftealã. Pe bani buni: bilete la 300.000 sau 1.000.000 de lei bucata. Local

Kombat-ul de la Cluj, altfel spus bãtaie parte-n parte între mardeiaºi de cartier,

a strîns aproape 4.000 de spectatori în Sala Sporturilor “Horia Demian”. Ce



CRISTIAN BARA

14 15

CONTRAEDITORIAL 1 DIN 7

Ce o fi fost în capul meu sã mã înham la rubrica asta, chiar nu ºtiu.

Promisesem o analizã sãptãmînalã a celor mai importante

evenimente locale, dar... De unde evenimente? Care evenimente?

Oraºul ãsta parcã moare, încet-încet, cu fiecare zi care trece peste el! Aºa cã

m-am hotãrît sã schimb macazul ºi sã caut subiecte ºi prin ogrãzile altora.

Aºadar...

La Bucureºti, o mînã de protestatari muraþi de ploaie urlau în faþa sediului

Bãncii Naþionale ºi-l înjurau pe Isãrescu ca la uºa cortului. Blesteme ºi

boscoane pe capul sãrmanului guvernator al BNR. Am ciulit urechile ºi i-auzi

minunea de pe lume. Oamenii erau disperaþi cã scade euro! Cã se întãreºte

leul! Desigur, nu oi fi eu mare finanþist ºi nici nu cunosc toate mecanismele

economice, dar logica bunului simþ ºi judecata neaoºã îmi spun cã ar trebui sã

mã bucur dacã din salariu pot cumpãra mai mulþi euro de pus la saltea, la

ciorap sau la banca din dulap - raftul cu izmene.

Indiscutabil, evenimentul celei de a 9-a sãptãmîni a anului este calificarea

Stelei în optimile Cupei UEFA, în dauna Valenciei. Familiarizaþi cu terenul

greu (vezi “partidele” disputate de “naþionalele” þãrilor româneºti la Cãlugãreni

ºi Podul Înalt împotriva “reprezentativelor” Imperiului Otoman), bravii soldaþi

ai arhanghelului Gigi Becali au repurtat un succes istoric împotriva deþinãtoarei

titlului de campioanã a Spaniei ºi a Cupei UEFA. Performanþã uriaºã! Sincere

felicitãri! Totuºi, îmi rãmîne în minte o imagine care, cred eu, descrie perfect

starea actualã a fotbalului românesc. Înainte de executarea loviturilor de

departajare, un “nea Caisã” din Ghencea încerca sã traseze linia porþii

împrãºtiind cu mîna praf de var luat dintr-o gãleatã de vopsea lavabilã! Se

uita la el tuºierul ca la OZN-uri ºi-ºi fãcea cruce cu limba în gurã.

mi se pare grav ºi, sînt sigur, împotriva legilor ºi a regulamentelor, a fost

prezenþa numeroasã a copiilor, care la ora aceea ar fi trebuit sã fie demult în

pat, cu lãpticul bãut. Din pãcate, spectacolele sportive de calitate abia dacã

strîng 4.000 de spectatori într-un întreg sezon competiþional.

Sãptãmîna a debutat cu Valentine’s Day, Ziua Îndrãgostiþilor mai pe

româneºte. Surprinzãtor, pentru prima datã de la Revoluþie încoace, lumea nu

a mai luat în serios aceastã pseudo-sãrbãtoare de import. Eu, numai de-al

dracului, anul ãsta mi-am invitat nevasta la restaurant!

Bolnavii de diabet au luat cu asalt farmaciile. Din nou. Ca în fiecare

lunã. Medicamentele n-au ajuns la toatã lumea. Din nou. Ca în fiecare lunã.

Am vãzut imagini cu oameni disperaþi, cãlcîndu-se în picioare, fãrã pic de

milã. Unul dintre ei, într-un moment de genialitate spontanã, ºtiindu-se filmat,

a salutat militãreºte ºi a urlat din toþi bojocii: “SÃ MURIÞI BINEEEE!!!”.

sîmbãtã, 19 februarie 2005
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Primãvara a venit vinerea trecutã ºi a þinut pînã a doua zi. Aºa sînt

eu, am gurã spurcatã. Cînd mã gîndeam cã mai dãm jos din “textilã”,

cã putem renunþa la un rînd de izmene, cã vor începe sã aparã pe

“Corso” turmele de cãprioare în minijupe ºi pantofi cu toc cui, dupã o iarnã

întreagã în care au hibernat prin cine ºtie ce vizuini de fiþe, iatã, iarna a revenit

cu drepturi depline ºi friguri de au crãpat pietrele. 1 martie, ziua în care ne

mai spãlãm din pãcate în faþa nevestelor, prietenelor, amantelor, colegelor de

serviciu, vecinelor, cumpãrîndu-le mãrþiºoare banale, a adus temperaturi care

au transformat buchetele de ghiocei în imortele casante.

Primele zile ale sãptãmînii au adus ºi o micã furtunã prin magazine, spre

disperarea comercianþilor: obligativitatea afiºãrii preþurilor (ºi) în lei grei.

Milioane de etichete! Pînã la un punct, situaþia e chiar haioasã! Nu mai departe

de ziarul nostru care, începînd cu data de 1 iulie, se va putea cumpãra cu 70

de bani grei. Un euro va preþui vreo 3 lei grei ºi ceva mãrunþiº.

A fost o sãptãmînã friguroasã ºi în PSD. Iliescu a luat-o razna ºi l-a fãcut

prostãnac pe Geoanã. Geoanã nu s-a lãsat mai prejos ºi a fãcut trimiteri explicite

la starea mentalã precarã pe care numai vreo 80 de ani de viaþã þi-o pot asigura.

Interesant de urmãrit disputa. Faceþi pariurile!

Domnul primar Boc a avut, din nou, o sãptãmînã liniºtitã. Prezenþa lui în

peisajul urbei este atît de discretã, încît presa clujeanã începe sã-l regrete pe

ex-primarul Funar. Cel puþin aveam parte de ºtiri cu care deschideam prima

paginã a ziarului: ba niºte scaune legate cu sfoarã la ºedinþele de Consiliu

local, ba niºte ciolane servite pe foile cu ordinea de zi a ºedinþelor, mai o

descindere cu mascaþi prin primãrie. Ca sã fiu în ton cu vremea: unde sînt

zãpezile de altãdatã?

Sã bat în lemn, dar cred cã a venit primãvara! Pentru mine, cel puþin, nu

existã bucurie mai mare. Însã ar putea fi totul perfect? Bineînþeles cã nu! Se

topeºte zãpada ºi, în loc sã rãsarã ghioceii ºi zambilele, iatã, rãsar gropile ºi

hîrtoapele. Strãzile Clujului aratã de parcã ar fi victimele  unor mine

antipersonal. O clipã de neatenþie pe traseul Piaþa Lucian Blaga-Piaþa Avram

Iancu ºi poþi ajunge cu maºina direct în service pentru o “capitalã”

neprogramatã. Domnule primar Boc, acum sã vã vedem, cã zeci de miliarde

de lei pe spaþii de zeci de metri pãtraþi ºtiþi sã cereþi!

sîmbãtã, 26 februarie 2005
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Nu mor caii cînd vor cîinii! Mulþi s-au bucurat sãptãmîna trecutã

cînd, din motive mai mult sau mai puþin obiective (hmm, oare o

excursie de ºapte zile în Tunisia e un motiv destul de obiectiv?),

coloana “Contraeditorial 1 din 7” din pagina a 16-a nu a apãrut. Ce ºi-au zis

cîrcotaºii? “Lasã-neeee, lasã-neeee!” Ei, uite cã nu e chiar aºa. Mã întorc în

forþã dupã o sãptãmînã în care am vãzut cum se face turism-de-turism. Ce

înseamnã sã ai parte de servicii de 5 stele, ce înseamnã sã fii tratat ca un turist

adevãrat. ªi totul la niºte tarife omeneºti, nu înrobitoare cum se întîmplã pe

plaiurile noastre. (Existã oferte în Tunisia -transport cu avionul, ºase cazãri

în hoteluri de 3, 4 sau 5 stele, demipensiune- la valoarea a douã nopþi de

cazare în Poiana Braºov!) ªi am ajuns la concluzia, tristã, cã de fapt, aici, la

noi, în România, nu existã turism în adevãratul sens al cuvîntului. Poate aºa,

un fel de turism de tip “garsonierã”. Pentru cã oriunde te-ai duce, la munte

sau la mare, hotelurile sînt, practic, niºte blocuri de garsoniere. Garsoniere în

care dormi. Este singurul serviciu pe care hotelierii români þi-l asigurã: un pat

(de cele mai multe ori jegos!) în care sã dormi. Atît! Ba nu, ar mai fi de

adãugat lipsa apei la baie de la etajul II în sus pentru cã nu e presiune, dispreþul

ºi mojicia chelnerilor, agresarea fonicã cu manele de doi bani în miez de

noapte, lipsa oricãrui respect faþã de turistul care vine sã-ºi cheltuiascã

economiile de peste an, mizeria etc.,etc.,etc. Totul la tarife astronomice. Hoþie

pe faþã, cu acte în regulã.

Dar sã mã opresc aici ºi sã vedem ce s-a mai întîmplat prin oraºul nostru.

Consiliul local a stabilit cã “zona 0” a oraºului este portocalie. Mai exact,

domeniul public destinat parcãrilor auto cu platã. Nu ºtiu cît de fericitã este

alegerea acestei culori… politizate în condiþiile în care o orã de parcare în

Pãi, vã daþi seama ce pîine bunã de mîncat vor avea ziarele din Bucureºti

dacã iese primar general domnul Vanghelie “care este”? Sublim!

Tot din cauza frigurilor nãprasnice ºi a terenurilor îngheþate bocnã s-a

amînat ºi reluarea campionatului de fotbal. Nu vã impacientaþi, circul Diviziei

“A” cu Becali (fraþi ºi veri), Miticã Dragomir, Dinel Staicu, George Copos,

Cristi Borcea ºi alþii pe post de bufoni va începe sãptãmîna viitoare.

sîmbãtã, 5 martie 2005
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A fost cu adevãrat o sãptãmînã plinã. Cu de toate. ªi cu rele ºi cu

foarte rele. Cu ce sã începem? Pãi, eu zic sã începem cu cele rele

ºi ºi sã terminãm cu cele foarte rele.

În sãptãmîna cu numãrul “14” a anului, conflictele din sînul Alianþei

D.A. au devenit vizibile chiar ºi pentru un ochi neavizat. Meciul “pe viaþã ºi

pe spate” dintre PNL ºi PD, disputat atît la Bucureºti, cît ºi la Cluj, a început

sã facã victime. În partida de la Bucureºti a fost hotãrîtã soarta penelistului

Dinu Patriciu. Omul care a “marcat” banu’ Alianþei în campania electoralã

este pus acum sã dea cu subsemnatul la Parchetul Naþional Anticorupþie la

comanda preºedintelui pedist Traian Bãsescu, lucru care, sincer sã fiu, îmi

este aproape indiferent. În partida de la Cluj, disputatã pe “gazonul” Consiliului

Judeþean, pediºtii ºi-au faultat dur colegii peneliºti de Alianþã ºi au blocat cea

mai mare investiþie pe care ar fi cunoscut-o Clujul. Compania francezã

Montupet ar fi fost interesatã sã investeascã într-un proiect greenfield peste

120 de milioane de euro în producþia de componente auto din aluminiu.

Investiþie care ar fi generat o cifrã de afaceri anualã de 200 de milioane de

euro ºi 2.150 de noi locuri de muncã. Francezii însã au fost trimiºi la plimbare,

cel mai probabil pînã în Bulgaria, pentru cã o echipã de evaluatori specialiºti

în prins fluturi cu grebla ºi o mînã de consilieri pediºti “Gicã-contra” au vrut

sã-i dea cu flit penelistului Marius Nicoarã, preºedintele Consiliului Judeþean.

ªi tot de la un pedist, ministrul Transporturilor, ni se trag ºi încercãrile

de blocare a construcþiei Autostrãzii “Transilvania”. Frumos! Bine cã dãm,

noi, contribuabilii ardeleni, cei mai mulþi bani la bugetul de stat, iar dupã aia

tot noi sîntem  trimiºi la colþ, în genunchi, pe coji de nucã!

Trei ziariºti români au fost rãpiþi în Irak imediat dupã ce preºedintele

aceastã zonã costã nici mai mult nici mai puþin decît 30.000 de lei. Altfel

spus, douã franzele sau douã beri sau un pachet de þigãri sau 7-8 ouã sau un

pachet de unt sau un kebab sau 1,1 $. E clar, situaþia nu e rozã. E chiar neagrã.

Asta ca sã rãmînem în domeniul cromatic.

Miercuri a avut loc mare miting-mare! Liderii sindicali mizaserã pe

prezenþa a 10.000 de manifestanþi, pînã la urmã au participat doar vreo 4.000

ºi tot a fost cel mai mare miting din ultimii cinci ani. S-a auzit “Jos Guvernul!”

ºi “Hoþii!”. Cam devreme pentru un Guvern care se considerã salvator.

Clujul e în mizerie. Un strat apreciabil de jeg îl acoperã. Dar nu mai dau

vina pe domnul primar Boc! Cum aº putea? El este aproape tot timpul la

Bucureºti! De aceea m-am hotãrît sã dau vina pe vice-primar, cã doar el e

primar cînd lipseºte ...primarul! Sau nu?

sîmbãtã, 19 martie 2005
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Am încheiat cea de a 15-a sãptãmînã a anului. O sãptãmînã a durerii.

Papa Ioan Paul al II-lea, poate cea mai proeminentã personalitate

a ultimelor secole, omul care a pus cruce comunismului, a murit.

Milioane de oameni de pe întreaga planetã au venit la Roma pentru a-l conduce

pe ultimul drum. Drept-credincioºi sau, pur ºi simplu, curioºi, virtuoºi ºi

pãcãtoºi, sãraci ºi bogaþi, urîþi ºi frumoºi, deºtepþi ºi idioþi, toþi egali în faþa

lui Dumnezeu. Printre ei, Bãsescu, Tãriceanu, Iliescu, Constantinescu ºi Regele

Mihai. Se ºtie,  Dumnezeu îi ascultã pe pãcãtoºi. În locul lor aº profita de

ocazie!

Criza celor trei jurnaliºti români rãpiþi în Irak continuã, deºi la “casele

de pariuri” se mizase masiv pe reîntoarcerea lor acasã. Tot mai multe voci

susþin cã e o fãcãturã, cã nici mãcar nu au avut parte de o rãpire cinstitã, ci de

una “Made in Romania”. Se putea altfel?

Cabinetul condus de premierul Tãriceanu a „comemorat” 100 de zile de

activitate. Eu ºtiam cã parastasele se þin la 40 de zile, ºase luni, un an etc.

Cabinetul Tãriceanu a inventat parastasul la 100 de zile. Dumnezeu sã-l

odihneascã! Ba nu, Dumnezeu sã ne ajute!

Guru Gregorian Bivolaru, pãcãliciul care a pus bazele terapiei prin sex

în grup(uri) ºi consumul exagerat de urinã (“dacã apar manifestãri neplãcute,

adresaþi-vã medicului sau farmacistului”), a fost prins. În Suedia! Ori tipul

stãpîneºte la perfecþie tehnica dematerializãrii (în România) ºi a rematerializãrii

(în Suedia), ori e capabil sã leviteze peste graniþe, ori vameºii noºtri stau

degeaba prin punctele de frontierã. Aº paria pe vameºi.

Nebunie mare la Cluj! Cine credea cã s-ar fi putut întîmpla altfel? La

vremuri noi, oameni noi. Directorii “descentralizatelor” sau, cum le zice mai

Bãsescu pãrãsise zona. Nu se putea invers? Oricum, aºteptãm soluþionarea

imediatã a crizei.

Naþionala de fotbal a României a mai dat o palmã la magiun în partida

cu Olanda de la Bucureºti, dupã care a mai dres busuiocul în partida din

deplasare, cu Macedonia. De doi bani speranþã ºi nimic mai mult!

sîmbãtã, 2 aprilie 2005
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TEXTE ÎN CHENAR

Doamne, ce furtunos a început cea de a 16-a sãptãmînã a anului.

Un comando de ultraºi “u”-iºti i-au luat la mardealã pe jucãtorii

“cfr”-iºti în faþa Hotelului “Sport”. Nu prea ieºim în evidenþã,

noi, clujenii, în plan fotbalistic - mãcar aºa sã se audã de noi pe la FIFA ºi

UEFA! Vedeþi dumneavoastrã, ºi celebritatea asta poate fi de mai multe feluri.

Oricum, lucrurile au evoluat în aºa fel încît mai lipsea puþin ºi conducãtorii

celor douã grupãri fotbalistice clujene puneau de un Local Kombat sã-ºi dea

reciproc în gurã ºi la þurloaie.

Mulþi nervi ºi în rîndul profesorilor. Ca în fiecare lunã, salariile cadrelor

didactice din învãþãmîntul preuniversitar au întîrziat. Din nou. Nu pot decît

sã bãnuiesc cã lucrãtorii de la Trezorerie sînt foºti elevi lãsaþi corigenþi la

culturã civicã, lucru manual, dirigenþie, “sã þesem frumos” ºi “desene pe asfalt”

ºi acum se rãzbunã pe sãrmanii profesori virîndu-le banii cu întîrziere. Diabolic!

Sîntem ºi mai în Europa decît eram pînã acum în Europa de parcã n-am

fi fost tot timpul în Europa! Parlamentul European ºi-a dat O.K.-ul în privinþa

aderãrii României la UE cu un scor care nu suportã comentarii: 497 de voturi

pentru, 93 împotrivã ºi 71 de abþineri. Sã þinem minte, aºadar, ziua de 13

aprilie 2005. Sã mai zicã cineva cã “13” e cu ghinion!

sîmbãtã, 16 aprilie 2005

nou, “deconcentratelor” îºi dau demisia unul dupã altul. ªtim noi cam cum e

cu demisiile astea. Doar nu s-au cîºtigat alegerile degeaba. Iar nou-veniþii au,

ºi ei, prieteni, neamuri, cunoºtinþe.

Cel mai mare susþinãtor ºi apãrãtor al proiectului “Autostrada

Transilvania” este UDMR. Hmm... De la mine a cîºtigat un vot (de simpatie).

sîmbãtã, 9 aprilie 2005
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fîntîni arteziene nu poate fi numit în alt fel decît “groapã”! Pe lîngã pericolul

de a-ºi rupe cineva gîtul în orice moment, pe lîngã faptul cã nu este altceva

decît un incubator de ouã de broascã, pe lîngã faptul cã este un focar de

infecþie, groapa cu pricina este de un inestetic pur, în plin centrul oraºului. Nu

zice nimeni sã cheltuiascã Primãria o grãmadã de bani ca sã repunã în funcþiune

fîntînile arteziene. Cîteva basculante cu pãmînt ºi niºte rondouri cu flori ar

rezolva problema. Rapid, eficient, estetic ºi ieftin.

Ultima groapã despre care aº aminti este cea în care a cãzut Iliescu la

Congresul PSD. Sãpatã cu grijã ºi profesionalism de “Grupul de la Cluj”, cu

Ucu Rus pe post de “gropar ºef”, ea demonstreazã cã PSD ºi-a cîºtigat,

democratic, dreptul de a mai avea o ºansã pe scena politicã româneascã. Dacã

s-ar fi întîmplat altfel, întreg PSD ar fi ajuns, mai devreme sau mai tîrziu, în

aceeaºi groapã.

sîmbãtã, 23 aprilie 2005

Iatã o sãptãmînã de þinut minte! Aproape memorabilã. În timp ce sud-

vestul þãrii era înghiþit de urgia diluvianã a ploilor, poºta intra în

grevã, iar la Vatican, Biserica Catolicã îºi alegea trimisul lui

Dumnezeu pe Pãmînt în persoana cardinalului Joseph Ratzinger, adicã Papa

Benedict al XVI-lea. M-am strãduit sã fac o legãturã, cît de micã, între cele

trei evenimente, dar nu am reuºit.

Aºa cã trecem mai departe.

Astãzi, despre gropi. Gropi de toate felurile. Pe cele clasice le ºtim,

ne-am obiºnuit cu ele, fac deja parte din peisaj. Noi le ºtim, maºinile noastre

le ºtiu. Sînt gropi-de-gropi, gropi adevãrate, gropi realizate în timp, gropi

sãpate în carosabil cu trudã de cãtre Mama Naturã. Sînt gropi celebre pe care

le cunosc toþi ºoferii ºi pe care le ocolesc din timp, chiar ºi cu ochii închiºi.

Sînt gropi care nu ne iau prin surprindere. Ei bine, mai nou, strãzile Clujului

sînt pline de alt fel de gropi. Gropi pãtrate, dreptunghiulare. Evident, gropi

realizate de mîna omului. Doar de mîna omului, nu ºi de mintea lui! Se pare

cã este o încercare de plombare a vechilor gropi. Iniþiativa, în alte condiþii

lãudabilã, pe care aº saluta-o cu bucurie, nu face decît sã ne ducã în pragul

unor crize de nervi. Invariabil, la aceste gropi se lucreazã numai ziua, pe la

amiazã, cînd traficul este, oricum, infernal. ªi, culmea, doar cînd plouã. Nu-

þi trebuie multã minte ca sã ºtii cã aceste “plombe” nu vor þine mai mult de-o

varã. Iar imaginea muncitorilor - suprarealistã! Unul împinge o roabã, al doilea

toarnã smoalã topitã cu canciocul, iar al treilea împrãºtie nisip cu mîna. Jalnic!

ªi am intrat în cel de al treilea mileniu...

O altã groapã este cea din faþa cinematografului “Republica” sau, chestie

de perspectivã, din fundul calului lui Mihai Viteazul. Pentru cã bazinul fostelor
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leafa de profesor universitar la U.B.B.  Mai adãugãm 44.280.707 lei cîºtigaþi

tot ca profesor universitar, dar la UMF, 24.900.000 lei primiþi pentru munca

de coordonator la Cognitron Cluj, 233.750 lei (cifra asta a fost chiar simpaticã!)

primiþi ca director de proiect cercetare de la UEFISCSU Bucureºti ºi numai

4.742.319 lei primiþi ca ministru pentru cã nu apucase în 2004 sã-ºi intre

serios în pita ministerialã. Iaca miliardul! Cifra nu are nimic în comun cu

statutul de actual demnitar al domnului ministru Miclea. Dar nu am putut

sã-mi ascund surprinderea cum, Doamne iartã-mã!, un bugetar poate cîºtiga,

într-un singur an, un miliard de lei! Nu ºtiu de ce trãiam cu impresia cã bugetarii

sînt niºte amãrîþi care cîºtigã, aºa, cît sã nu moarã de foame. Sigur, domnul

Miclea nu are nici o vinã, departe de mine gîndul de a-l acuza de ceva. În cele

din urmã, domnul profesor universitar Mircea Miclea, ºef de catedrã la U.B.B.,

nicidecum rector sau decan, este doar o “victimã” a sistemului. Acelaºi sistem

care dã salarii de mizerie profesorilor din învãþãmîntul preuniversitar, ca sã

nu mai pomenesc de personalul auxiliar din învãþãmîntul românesc. Nu ar

trebui sã fie posibil ca o secretarã de liceu sã cîºtige 3 milioane pe lunã, iar un

profesor, fie el universitar, cu grade academice ºi cãrþi scoase pe bandã rulantã

dupã metoda “copy-paste”, sã cîºtige 90 de milioane pe lunã. De fapt, pe

pãmînt!

sîmbãtã, 14 mai 2005

Existã ºi români fericiþi! Am vãzut eu! Cu ochii mei! Dacã doriþi

sã aflaþi ºi dumneavoastrã care sînt cîþiva dintre ei, atunci nu

aveþi decît sã accesaþi site-ul www.guv.ro. Înainte de toate, vã

sfãtuiesc, însã, sã vã proptiþi serios ºezutul în scaun pentru cã, dacã veþi cãdea

ºi vã veþi lovi cu ceafa de podea, eu, unul, nu îmi asum nici o rãspundere.

Aºadar, navigaþi frumuºel pe internet la adresa www.guv.ro, daþi “click” pe

“declaraþii de avere” ºi de acolo încolo fiecare dupã cum stã cu sãnãtatea ºi cu

nervii. (Nerecomandat cardiacilor, pericolul unui preinfarct sau al unui infarct

în toatã regula fiind enorm!) Sã vedeþi acolo bani ºi conturi, în lei sau/ºi

valutã, sã vedeþi acolo case, vile ºi cabane, sã vedeþi acolo maºini-de-maºini.

Bijuterii, opere de artã? Ca la balamuc! Ai crede cã jumãtate din patrimoniul

cultural ºi imobiliar al României a încãput pe mîinile cîtorva oameni.

Clujean fiind, însã, mi-am zis: “Ce trag eu cu ochiul în curtea altora?

Cîþi bani au, de care fel, sau în ce magherniþe îºi duc veacul demnitarii noºtri?

Nu avem ºi noi avem “faliþii” noºtri? Ia sã cãutãm unul de-al nostru, clujean!

Existã români fericiþi? Vreau sã vãd ºi un clujean fericit!”. ªi l-am gãsit! M-

am dus cu mouse-ul taman pe domnul ministru al Educaþiei ºi Cercetãrii,

onor. Mircea Miclea. În primele trei pagini nimic spectaculos. Un apartament,

o casã, 2.000 de metri pãtraþi de teren agricol ºi un cont deschis la BRD Cluj

în care actualul ministru al Educaþiei ºi Cercetãrii ºi-a depus economiile de-o

viaþã, bãnuþ peste bãnuþ. Fix 584.362.000 lei. Urmeazã “NU” în 12 rubrici.

Abia în pagina a 4-a vine surpriza! La punctul “VII. Venituri ale declarantului

ºi ale membrilor sãi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (anul

2004, n. red.)”, domnul Mircea Miclea are trecutã o cifrã care mi-a dat fiori

reci pe ºira spinãrii ºi mîncãrimi în palme: 927.868.819 lei, bani cîºtigaþi din
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scandinave. Þãrile balcanice, bineînþeles, s-au pãcãlit între ele. Tipic... balcanic.

De fraþii noºtri de peste Prut ce sã mai zic? Noi le-am dat 12 puncte, ei ne-au

dat 7. Mulþumim frumos. Maximum de 12 puncte ne-au dat românii din Israel,

românii din Spania ºi, surprize-surprize, Portugalia! Singurul român din

Portugalia de care am auzit este Marius Niculae de la Sporting Lisabona!

Sã revenim cu picioarele pe pãmînt! Mai þineþi minte celebra, mult-

mediatizata partidã de vînãtoare organizatã de Þiriac la începutul anului, cînd

au fost executaþi vreo 150 de mistreþi? Ei bine, încep sã se arate roadele acestei

vînãtori. În “Metro”, clujenii pot cumpãra cîrnaþi de mistreþ la preþul de 166.588

lei (TVA inclus). Þiriac,  “Metro” - prietenii ºtiu de ce!

Clujenii au gãsit un mod original de a comemora tragedia de la Mihãileºti.

La fix un an de la explozia datoratã unui accident rutier în urma cãreia ºi-au

pierdut viaþa 18 oameni, pe DN 1 au fost împrãºtiate, la intrarea în localitatea

Izvorul Criºului, 3,6 tone de acid sulfuric. Doi oameni au murit, iar unul se

aflã în stare criticã. Inconºtienþa nu are margini. A dovedit-o o firmã din Turda

care se face vinovatã de toatã nenorocirea.

sîmbãtã, 28 mai 2005

A fost o sãptãmînã atinsã de frumuseþea magicã ºi copleºitoare a

miracolului. Unii ar zice cã însuºi Dumnezeu ºi-a coborît asupra

românilor mila ºi bunãtatea, deºi nu-mi pot imagina ce am fãcut

ca sã meritãm toate astea. ªi poate cã, pînã la urmã, miracolele acestei

sãptãmîni nu sînt chiar atît de inexplicabile, ci au desluºiri cît se poate de

profane...

Bucurie de nedescris! Cei trei jurnaliºti români rãpiþi în Irak au fost

eliberaþi dupã 55 de zile. Întregi ºi sãnãtoºi. Exact în momentul în care ne

aºteptam mai puþin, în care speram mai puþin. “Un adevãrat miracol

dumnezeiesc!”, zic unii. “Mînãrealã româno-arãbeascã!”, mîrîie alþii. Cu

milioane de dolari ºi arabi dubioºi cercetaþi de parchete ºi servicii. Dacã am

primi mãcar jumãtate din rãspunsuri la întrebãrile care se pun acum, am ºti

dacã eliberarea jurnaliºtilor români a avut loc în urma unei intervenþii divine

sau a unui scenariu scris la Cotroceni. Circulã poveºti care mai de care mai

abracadabrante, bune de pus pe pelicule hollywoodiene. Iar preºedintele

Bãsescu nu ne încurajeazã deloc. Cicã dosarul va putea fi fãcut public peste

50 de ani. De parcã ar fi vorba de asasinarea lui J.F. Kennedy sau Jimmy

Hoffa.

Mare minune mare! România s-a clasat pe locul III la a 50-a ediþie a

Eurovision-ului organizat la Kiev. Cu siguranþã, Eurovision este ultima chestie

care l-ar interesa pe Dumnezeu. Ba dimpotrivã, Eurovision a demonstrat, încã

o datã, cã este o competiþie muzicalã... fãrã nici un Dumnezeu. Ai noºtri au

fost buni, poate cei mai buni, iertatã sã-mi fie subiectivitatea! Însã, la împãrþirea

punctelor, mi-am dat seama cã aºa “cooperative” nu existã nici în fotbalul

românesc. Þãrile baltice cu þãrile baltice. Þãrile scandinave cu þãrile
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mã face sã cred cã aº gãsi mult mai mulþi instrumentiºti ai Filarmonicii clujene

în tribunele stadionului din Gruia decît fotbaliºti în stalul sau lojile

Filarmonicii, dar nu cred cã acesta a fost criteriul dupã care s-a ghidat Consiliul

local cînd a fãcut împãrþeala. Mai degrabã cred cã membrii Consiliului local

s-au gîndit cã numãrul potenþialilor votanþi din rîndul suporterilor feroviari ar

fi cu mult mai mare decît cel din rîndul iubitorilor de muzicã simfonicã. Ceea

ce e de-a dreptul jalnic. Cu Festivalul Internaþional de film “Transilvania”-

TIFF 2005, Consiliul local a fost ceva mai darnic. A dat douã miliarde de lei.

ªi vorbim aici de cel mai important eveniment cultural al Clujului ºi,

deopotrivã, al Transilvaniei care, iatã, pentru a patra oarã în cele patru ediþii,

aduce la Cluj filme ºi actori de mare prestigiu, prestigiu recunoscut pe plan

mondial. Este deplorabilã, ba chiar îngrijorãtoare, politica C.L. de a nu încuraja

cultura. Altfel spus, de a încuraja incultura.

sîmbãtã, 4 iunie 2005

Poate v-aþi aºtepta sã scriu despre eliberarea celor trei jurnaliºti rãpiþi.

N-am sã o fac. Colegii noºtri de breaslã, în loc sã lãmureascã

anumite aspecte ale rãpirii, în nevoia noastrã, a tuturor, de a afla

adevãrul, ne-au bãgat într-o ceaþã ºi mai groasã. Declaraþiile lor, contradictorii

ºi confuze, nu fac altceva decît sã alimenteze suspiciunile conform cãrora

ceva nu a fost tocmai coºer. Suspiciuni care planeazã, în lumina ultimelor

informaþii, chiar asupra lor.

Poate v-aþi aºtepta sã scriu despre refuzul categoric al francezilor ºi al

olandezilor de a vota Constituþia europeanã. N-am sã o fac. Deºi chestia asta

“Vrem o Europã unitã, nu mai vrem o Europã unitã” nu ar trebui sã fie tratatã

ca un moft de moment, în funcþie de dispoziþia matinalã a fiecãrui franþuz sau

cultivator de lalele. Unii s-au sãturat de România, eu m-am sãturat de Europa!

Am sã scriu, însã, despre ce ne doare pe toþi cel mai tare. Despre bani.

Despre banii noºtri, ai contribuabililor, ºi despre modul în care Consiliul local

îi împarte. Criteriile dupã care se fac împãrþelile îmi rãmîn, în continuare, de

neînþeles.

În altã ordine de idei, hai sã luãm o foaie de hîrtie ºi un creion ºi sã

facem niºte calcule. Primãria a vîndut 91 de spaþii comerciale. Din vînzarea

acestora s-au obþinut 248 de miliarde de lei, reieºind o medie de 2,7 miliarde

lei/spaþiu ºi un preþ mediu de 943 euro/mp. Nu-i rãu deloc! (Lãsãm pe altã

datã comentariile cu privire la evaluãrile Primãriei clujene.) Ei bine, dacã tot

s-a vãzut Primãria cu sacii în cãruþã ºi banii în cont, ºi-a zis cã ar fi loc de ceva

împãrþeli. S-a dat un miliard la Filarmonicã, o instituþie culturalã de prestigiu,

aºa bugetarã cum e ea, ºi ºapte miliarde (?!?) echipei de fotbal CF CFR Ecomax,

o grupare fotbalisticã fãrã performanþe deosebite, aºa privatã cum e ea. Ceva
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moment mai potrivit s-ar fi gãsit între 1996-2000, cît timp a fost scos pe tuºã

de Emil Constantinescu.

Pe plan local, domnul primar Boc este din ce în ce mai nepopular. Pe

multã lume bucurã zvonul cã, odatã învestit în funcþia de preºedinte al PD,

domnul Boc va da scaunul de primar al Clujului pe jilþul pedist aflat de-a

dreapta lui Bãsescu. Ultima boacãnã a primarului Boc: în opinia dînsului,

elevii sînt elevi doar în timpul ºcolii. În vacanþe, ei nu mai sînt elevi. Astfel cã

ei nu beneficiazã de reduceri la transportul în comun pe perioada vacanþelor.

Ei, dragi copii, aºteptaþi ºi voi sã creºteþi puþin, sã aveþi ºi voi drept de vot ºi,

poate-poate, veþi avea ºi voi parte de ceva gratuitãþi. Aºa cum, de exemplu, au

pensionarii! 100% gratuitate pe mijloacele de transport în comun, da’ plãtesc

cu votu’! Iar preþul nici nu este chiar atît de mare...

sîmbãtã, 11 iunie 2005

Ultimele zile au fost dominate de fenomenul fotbalistic, dovedind

încã o datã, dacã mai era nevoie, cã sîntem o þarã eminamente

fotbalisticã. Nu cã am fi foarte buni la sportul ãsta, cã am fi vreo

forþã pe plan mondial, ba dimpotrivã!, da’ ne place sã credem cã ne pricepem,

ne place sã ne bãgãm singuri în seamã ºi sã comentãm de pe poziþia unor mari

specialiºti, fini cunoscãtori. Sîmbãta trecutã, olandezii au “votat” clar, cu un

sec 2-0, împotriva “integrãrii” României la Campionatul Mondial de fotbal

care va avea loc în Germania anul viitor. Tot aºa precum votaserã, cu numai

cîteva zile în urmã, împotriva integrãrii României în UE peste doi ani, dupã

ce au spus un “NU” hotãrît constituþiei europene. Miercuri am bãtut Armenia

cu 3-0 ºi consider cã, la valoarea pe care o are lotul reprezentativei naþionale,

este o mare performanþã. Cam acolo este locul României în fotbal, la graniþa

dintre Europa ºi Asia. Fãrã nici o intenþie de a jigni fotbalul din Asia.

Pe  plan intern, titlul se decide, din nou, între Steaua ºi Dinamo, în cel

mai plictisitor duel pseudo-fotbalistic din galaxie. Ba chiar din univers. Va

cîºtiga, din nou, cel care va pune la bãtaie mai mulþi bani pentru motivarea

adversarilor contracandidatei. Foarte complicat! Fotbalul e pe ultimul plan.

În altã ordine de idei, am auzit declaraþii pe care, dacã le-ar fi fãcut altcineva

decît Borcea sau Becali, ar fi vizitat Parchetul Naþional Anticorupþie în

milisecunda urmãtoare!

O veste interesantã! Ion Iliescu a fost pus sub învinuire în dosarul

mineriadei din iunie 1990. El ar fi trebuit sã se prezinte la Parchetul Militar

pentru audieri, în calitate de martor, însã l-a trimis pe avocatul sãu. Înþeleg cã

ar fi fost greu sã se întîmple acest lucru în perioada (sau perioadele!) în care

a fost preºedintele României, dar mi se pare cã s-a cam ratat momentul. Un
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Ieri, cicã, s-a împlinit fix un an de cînd domnul Emil Boc ocupã scaunul

de primar al Clujului. Zvonuri, minciunã crasã! A împlinit doar ºase

luni de primãrie. Celelalte ºase luni a stat la Bucureºti, prin sediul

PD. Emil Boc nu a mai aºteptat sã-i dea alþii note privind activitatea sa de

primar ºi s-a autoevaluat cu nota 8,5. Juriu, adicã onorat electorat, vã rugãm

“notele” peste trei ani. Ceea ce nu vor reuºi unii dacã sînt programaþi pentru

operaþii chirurgicale. Pentru cã, mai nou, trebuie sã te programezi pentru orice

intervenþie chirurgicalã. Sã aºtepþi pînã îþi vine rîndul. Sigur, între timp, e

posibil sã nu mai fie nevoie de nici o operaþie. Sau poate doar de una, de

îmbãlsãmare.

Guvernul a supravieþuit primei moþiuni de cenzurã înaintatã de PSD:

“Dictatura ºi incompetenþa Guvernului împotriva integrãrii europene a

României”. (Mie nu-mi sunã româneºte de nici un fel!) Nici nu avea cum sã

se întîmple altfel, deºi voturile n-au ieºit la numãr aºa cum s-ar fi aºteptat

Alianþa, semn cã mulþi din Alianþã muºcã mîna stãpînului care îi hrãneºte!

Scriam acum o sãptãmînã cã iau în calcul vînzarea maºinii dupã intrarea

în vigoare a Noului Cod Rutier. M-am rãzgîndit. Cu avionul nu-mi permit, iar

cu trenul nu mi se permite pentru cã, iatã, azi bifãm pe calendar cea de a 17-

a zi de grevã a celor de la CFR.

Umblã vorba cã Dorinel Munteanu, ultimul reprezentant cu drept de joc

al “generaþiei de aur” a fotbalului românesc, ar putea veni în Gruia, la CFR.

Clujul ar trebui - trebuie! - sã-l aºtepte cu braþele deschise. Simpla lui prezenþã

într-o echipã clujeanã ne-ar onora pe toþi.

Apropo de fotbal. De fotbalul nostru românesc, cel mioritic. O imagine

care caracterizeazã fidel nivelul, valoarea ºi profesionalismul oamenilor care

Eu nu înþeleg un lucru. Cine cîºtigã din toatã povestea asta cu încãlzirea

globalã? Pentru mine e clar cã e o poveste ºi la fel de clar cã cineva

cîºtigã din ea. Poate producãtorii de costume de baie, poate

producãtorii de ochelari de soare, poate producãtorii de creme de plajã, poate

producãtorii de îngheþatã ºi rãcoritoare. Poate toþi la un loc. M-am sãturat de toate

documentarele de pe Discovery, de toate ºtirile cu distrugerea stratului de ozon.

Sãptãmîna trecutã pe vremea asta, în miez de iunie, a trebuit sã cotrobãiesc prin

dulapuri dupã pulovere!

Am semnalat pînã acum fiecare pas greºit al primarului Emil Boc. Mã simt

dator sã semnalez ºi paºii corecþi, puþini cîþi sînt ei. Dumnezeu i-a dat domnului

primar mintea de pe urmã ºi a hotãrît sã acorde elevilor reduceri pe mijloacele de

transport ºi pe perioada vacanþelor. De fapt, nu el a hotãrît, ci Consiliul local, într-

o ºedinþã din anul 2003. E bine, totuºi, cã ºi-a adus aminte de ea, e ºi ãsta un merit!

Respect oamenii care îºi recunosc, îºi acceptã ºi îºi reparã greºelile. În

“contrapartidã”, acelaºi primar Boc a prelungit pînã în data de 31 decembrie a.c.

perioada de gratuitate acordatã pensionarilor pe mijloacele de transport în comun.

În aceastã sãptãmînã i-am ajuns din urmã pe americani. Cel puþin la capitolul

“justiþie”. Justiþia românã l-a eliberat pe Miron Cozma, ortacul care acum 15 ani

molesta studenþi în Bucureºti, iar justiþia americanã l-a achitat pe Michael Jackson,

superstarul care timp de vreo 15 ani a molestat copii. Oricum, de cînd “luceafãrul

huilei” ºi-a lãsat plete, iar Michael Jackson ºi-a dat cu înãlbitor pe piele, mare

diferenþã între cei doi nu este.

Dacã intrã în vigoare noul Cod Rutier mã bate serios gîndul sã-mi vînd

maºina. ªi am mai auzit pe cîþiva care vor sã facã acelaºi lucru. Nu m-aº mira ca

ºi clipitul din gene la volan sã facã subiectul unui articol din noul Cod Rutier,

pedepsit cu amenzi grase ºi cîteva luni de puºcãrie.

sîmbãtã, 18 iunie 2005
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A 27-a sãptãmînã a anului a fost una a confirmãrilor. Venirea lui

Dorinel Munteanu la CFR Ecomax a devenit certitudine, iar

astãzi, în Gruia, îl vom putea urmãri jucînd în tricoul “alb-viºiniu”

împotriva bascilor de la Athletic Bilbao, un fel de unguri de-ai spaniolilor.

Domnul primar Emil Boc a fost, la rîndul lui, confirmat în funcþia de

preºedinte al PD. Clujenii care doresc sã-l contacteze o vor putea face prin

poºtã, la adresa Bucureºti, sediul PD, aleea Modrogan nr. 1.

Se (re)confirmã, dacã mai era nevoie, cã la noi, în România, hoþul strigã

cel mai tare “hoþii!!!”. Nevasta ºi fratele domnului Bãsescu -cel care s-a

autodeclarat cavaler al dreptãþii, duºman al evaziunii fiscale- au fost descoperiþi

ca datornici cãtre statul pe care preºedintele Bãsescu îl reprezintã de pe cea

mai înaltã ºi importantã funcþie. Suma datoratã cãtre stat - 537 de milioane de

lei.

Greva feroviarilor a luat, în sfîrºit,… sfîrºit. Tot ce au obþinut protestatarii

au fost niºte datorii de vreo 500 de miliarde de lei pe care tot ei trebuie sã le

recupereze.

Ministrul Muncii, pedistul Gheorghe Barbu, ar fi fãcut carierã în timpul

regimului comunist. Nici mãcar pe Ceauºescu nu l-a dus mintea sã acorde

alocaþii egale femeilor care au nãscut. Tuturor femeilor care au nãscut!

Indiferent cã au muncit sau nu, indiferent cã au contribuit sau nu, prin diverse

forme, la bugetul de stat. Gicã “Contra” Barbu s-a trezit mai deºtept ca Lenin,

Marx ºi Engels ºi a hotãrît cã toate lãuzele sînt egale. Nu conteazã cã una

contribuie la bugetul de stat cu o parte bunã din salariu -mare, mic, cum e el-,

iar alta e alergicã la muncã, stã sã taie frunzã la cîini ºi toarnã copii unul dupã

altul din plictisealã sau din întîmplare. Domnul Emil Boc (îl ºtiþi, ãla mic de

îl conduc, într-un fel sau altul. O imagine grobianã difuzatã pe toate posturile

tv: Giovanni Becali dîndu-se jos din Rolls Royce-ul proprietate personalã (pe

care îl conducea chiar el, deºi la o astfel de maºinã îi musai sã ai ºofer!),

încãlþat în ºlapi din plastic turnat, îmbrãcat în ºort chinezesc ºi tricou de nylon.

Cîhhh...

sîmbãtã, 25 iunie 2005
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Doamne, cît aº vrea sã scriu (ºi) ceva de bine! Sã scriu despre ceva

frumos, despre ceva bun, despre ceva care sã merite aprecierea

noastrã, a tuturor, despre ceva care sã ne încînte, pe toþi deopotrivã.

Din pãcate, ºi a 28-a sãptãmînã a anului a fost una plinã, de la un capãt la

altul, de hidos, de rãu pur, de malefic, de evenimente pe care am dori sã le

ºtergem din memorie cît mai repede cu putinþã.

Întreaga omenire se aflã, din nou, în stare de ºoc. Londra, considerat cel

mai sigur oraº din lume, a fost lovit de atacuri teroriste. Au murit oameni, iar

alþii au fost rãniþi. Ce poate determina un om, de oricare rasã, naþionalitate

sau religie ar fi el, sã acþioneze în aºa fel încît sã ia viaþa unor oameni

nevinovaþi? Ceva trebuie sã-l determine pe un terorist sã-ºi lege în jurul trupului

zece kilograme de dinamitã ºi sã le detoneze în mijlocul unor civili cu care nu

are nimic în comun, pe care nici mãcar nu îi cunoaºte! Un atac sinucigaº,

sinuciderea în sine, reprezintã gestul unui om disperat, ajuns la capãtul rãbdãrii.

De ce nu stã nimeni sã se întrebe în ce constã disperarea acelui om? În

momentul în care vom reuºi sã rãspundem la aceastã întrebare, omenirea va

face un pas enorm cãtre pacea universalã. Dar nici americanii, nici englezii

(mã refer, aici, la oamenii politici!) nu sînt genul de oameni care sã-ºi punã

întrebãri. Ei dau direct rãspunsuri!

La noi, “teroristul”, “inamicul public nr.1”, a fost ploaia. Din nou!

Inundaþiile provocate de ploile abundente au lãsat în voia Domnului mii de

oameni. Din nou! Apele le-au luat casele ºi agoniseala. Din nou! Guvernul ºi

instituþiile abilitate s-au miºcat încet ºi fãrã folos. Din nou! Premierul a plecat

în vizitã oficialã în Grecia, agãþat de fusta mamei, demonstrînd cã îl doare în

paiºpe. Din nou! Parcã e un vis urît care se repetã la nesfîrºit.

vorbeºte mult, repede ºi degeaba!), ºeful de partid al lui Gicã Barbu, l-a tras

de urechi pe iniþiatorul aberantului proiect, (re)confirmînd încã o datã cã, la

noi, dreapta nu ºtie ce face stînga. Proiectul de lege a ajuns în cele din urmã

(sperãm!) la coºul de gunoi.

De ieri, leul greu ºi-a intrat în drepturi. În viaþa mea nu am vãzut atît de

multe vînzãtoare ºi casieriþe disperate. Ca sã-mi cumpãr un pachet de þigãri a

trebuit sã aºtept un sfert de ceas, timp în care am asistat la o luptã inegalã

între om ºi maºinã. De fapt, între femeie ºi casa de marcat.

sîmbãtã, 2 iulie 2005
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Îmi dau demisia, nu îmi dau demisia? Mîine plouã sau nu? Am chef

dimineaþa asta sã fiu prim-ministru sau nu? Mã dau cu motocicleta

aia bengoasã sau nu? Mi-e rãu de la icrele negre de asearã sau nu?”

Cam aºa cred cã se întreabã în fiecare zi, de vreo cîteva sãptãmîni încoace,

premierul Cãlin Popescu Tãriceanu (ce nume predestinat prin rezonanþã -dar

atît- la o funcþie în stat atît de importantã). Istoria îl va consemna, însã, cel

mult statistic. Însã, Doamne!, dacã ar fi avut un dram de minte, ce mare prim-

ministru al României ar fi putut fi! A avut toate condiþiile sã iasã în faþã. Ar fi

putut fi pionul principal al unei integrãri europene istorice. A avut parte de

criza ostaticilor, mediatizatã ºi regizatã în stil aproape hollywoodian ºi, mai

ales, a avut parte (din nefericire!) de niºte inundaþii care l-ar fi fãcut “mare”

pe orice prim-ministru al oricãrei þãri civilizate. Dacã -subliniez “dacã”- ar fi

ºtiut sã gestioneze corect ºi omeneºte toate aceste oportunitãþi. Nu a profitat,

însã,  de ºansele pe care i le-a oferit “mama-naturã” ºi “tata-Bãsescu”.

Premierul Tãriceanu ºi al sãu (?!?) guvern  de “trei lulele-trei surcele”

ne-au bãgat, pe toþi, într-o ceaþã totalã. Poate cã primului ministru i se pare o

chestie de “bon ton” politic joaca asta “de-a demisia” ºi „de-a anticipatele”,

însã românii care nu au un acoperiº deasupra capului (sã nu mai vorbim de

televizoare sau radiouri care, de altfel, mediatizeazã indiferenþa ºi incompetenþa

demnitarilor noºtri), românii care nu mai au NIMIC PE LUMEA ASTA pentru

cã apele i-au trimis înapoi în timp, în Evul Mediu, nu cred cã au timp, nervi ºi

rãbdare sã se gîndeascã la demisia lui, a guvernului sau la alegeri anticipate.

Alegeri anticipate care nu ºtiu dacã au vreun rost, dar au un cost. Aproximativ

7.000 de miliarde de lei. E mult, e puþin? Orice leu însã, greu sau uºor, vechi

“

Surprinzãtor, premierul ºi-a dat demisia. (Bãsescu ºi prietenii lui ºtiu de

ce!) În cazul lui -al premierului!- nici mãcar nu mã intereseazã motivele care

l-au determinat sã recurgã la acest gest sinucigaº. Alãturi de el, va demisiona

întreg Guvernul. Un gest de onoare pe care îl vom aprecia.

Acum douã sãptãmîni, dupã ce primarul Emil Boc ºi-a evaluat primul an

de activitate în funcþia de prim edil al oraºului cu un 8,50 care l-ar face mîndru

ºi fericit pe oricare absolvent de liceu care ºi-a susþinut în aceste zile bac-ul,

îl sfãtuiam sã aºtepte “notele” pe care i le va acorda electoratul peste trei ani.

Organizaþia PSD Cluj nu a avut rãbdare atît de mult timp ºi a iniþiat acþiunea

“Dã-i notã primarului” în urma cãreia primarul Emil Boc a fost gratulat cu o

medie de 4,89 care îl trimite în rîndurile corigenþilor. Aºa cum nu cred în

autoevaluarea subiectivã a domnului Boc, tot aºa nu cred în exactitatea ºi

corectitudinea acþiunii social-democraþilor clujeni.

sîmbãtã, 9 iulie 2005



CRISTIAN BARA

44 45

CONTRAEDITORIAL 1 DIN 7

Aºtept cu nerãbdare pe adresa redacþiei rãspunsul unui specialist

la urmãtoarea întrebare: domnul preºedinte Traian Bãsescu se

aflã sau nu se aflã în deplinãtatea facultãþilor mintale? Eu mã

îndoiesc cã ar fi pe de-a-ntregul cu toþi boii acasã, dar sînt interesat de o

opinie avizatã! În a 30-a sãptãmînã a anului el a manifestat, mai mult ca oricînd,

simptomele unui diagnostic evident, pe care poate sã-l punã oricine, fãrã a

avea vaste cunoºtinþe în domeniul psihiatric: preºedintele Bãsescu suferã de

sindromul personalitãþii multiple. Dacã mã înºel cumva, atunci mi-ar fi mult

mai greu sã-i înþeleg comportamentul avut în mijlocul sinistraþilor cu ocazia

vizitei, ºi aºa mult întîrziate, în zonele calamitate. Mai ceva ca în campania

electoralã -lucru pe care, la vremea respectivã, l-am înþeles cu rezervele de

rigoare!- preºedintele Bãsescu a dovedit o bunã dispoziþie total nepotrivitã ºi

o jovialitate de-a dreptul tembelã. Rîdea Bãse’ în mijlocul nenorociþilor mai

ceva ca la cîºtigarea prezidenþialelor. Avea chef de ºpriþuri pe poduri luate de

ape ºi glume în program cu oamenii ãia amãrîþi care nu mai aveau nimic pe

lumea asta, iar rumânii noºtri nu mai înþelegeau nimic. Ce stare de necesitate,

ce mãsuri urgente, ce compasiune, ce atitudine sobrã? Cã doar, citez din

gîndirea profundã a preºedintelui Bãsescu, „au murit doar 21 de oameni, au

fost luate de ape doar vreo 15.000 de case ºi au fost inundate doar cîteva sute

de mii din cele 23.750.000 de hectare cît reprezintã suprafaþa României!” (Pe

undeva ar trebui înþeles omul, marinar fiind, el este obiºnuit cu apã multã ºi

adîncã!) ªi dã-i iarãºi rîs ºi dã-i iarãºi glume! Un cu totul alt preºedinte Bãsescu

decît cel pe care l-am vãzut pe ecranele televizoarelor cu ocazia crizei

ostaticilor, a celor trei jurnaliºti rãpiþi în Irak. Atunci am avut parte de un

preºedinte Bãsescu sobru, îngrijorat, marcat de eveniment, implicat trup ºi

sau nou, ar trebui direcþionat spre o cauzã mai bunã, nu spre niºte anticipate

de salon, inventate de niºte politicieni de bîlci.

Apropo, nu l-am prea vãzut pe domnul preºedinte Bãsescu compãtimind

alãturi de sinistraþi. Unii, puþini, chiar trãiesc BINE! Alþii, mulþi, chiar suferã

BINE!!!

sîmbãtã, 16 iulie 2005
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Încheiem o sãptãmînã mai degrabã anostã. Dacã ceva a înviorat a 32-

a sãptãmînã a anului, atunci au fost ploile care au mai rãcorit aerul

încins ºi au mai domolit canicula, dar mai ales ne-a înviorat succesul

“alb-violeþilor” din Gruia care urmeazã sã dispute una dintre cele trei finale

ale Cupei UEFA Intertoto în compania francezilor de la Lens. Franþujii sînt la

îndemîna clujenilor! Mai ales cã bãieþii lui Dorinel Munteanu au ascendentul

moral al unei calificãri realizate în dauna unei alte echipe din Hexagon, St.

Etienne. Aºadar, CFR a obþinut “vizele” pentru finala Cupei UEFA Intertoto…

... Cam în acelaºi moment, vreo 4.000 de români au rãmas fãrã paºaport

pentru cã iar ne-am trezit noi, românii, mai catolici decît Papa ºi ne-am apucat

sã facem ordine în Europa, aºteptîndu-ne în pragul casei concetãþenii care

lucreazã prin Italia, Germania, Spania sau aiurea prin Europa, ca pe niºte

infractori de drept comun. Mai degrabã cred cã ar fi trebuit lãsatã în sarcina

vameºilor italieni, nemþi, spanioli sau a autoritãþilor din spaþiul Schengen sã

rezolve problema celor care depãºesc nemotivat cele 90 de zile acordate unei

vize turistice dar, nuuuu!, ne-am gãsit noi ãia deºtepþii! Oricum, dovadã cã

românii sînt inventivi, s-a gãsit rapid ºi soluþia salvatoare. Cei cu musca pe

cãciulã îºi declarã la punctele de frontierã, senini, paºapoartele pierdute.

Ceea ce urmeazã nu are nici o legãturã cu cele de mai sus. Dar cum nu

am la îndemînã alte evenimente de comentat, vreau ca în rîndurile ce urmeazã

sã vã fac pãrtaºi la o mare nedumerire a mea. Sã-mi zicã ºi mie cineva cum stã

treaba cu “peºtiºorul-de-aur-care-îndeplineºte-trei-dorinþe”? Dacã e sã mã

întrebaþi pe mine, apoi eu cred cã nu existã personaj mai tembel, mai imbecil,

mai prost decît “peºtiºorul-de-aur-care-îndeplineºte-trei-dorinþe”! Deci, poate

îndeplini, oricui, orice dorinþã: bani, case, maºini luxoase, femei, sãnãtate,

suflet în acþiunea de salvare a celor trei jurnaliºti, lider al celulei de crizã.

Doamne fereºte de vreun zîmbet încurajator nepotrivit, care sã inducã un

optimism nejustificat. Calculat în declaraþii ºi în... intoxicãri. Sã spun acum

cã era vorba doar de trei jurnaliºti? Ar însemna sã fiu la fel de cinic ca ºi

preºedintele Bãsescu.

Dar cã veni vorba de cinism, culmea cinismului a atins-o secretarul

general al prefecturii judeþului Vrancea, care a furat 149 de conserve care ar

fi trebuit sã ajungã pe mesele (care mese?!?) sinistraþilor. Incalificabil! Pro

memoria: pe hoþul imbecil îl cheamã Mîndrilã. Are ºi de ce sã fie mîndru.

De domnul primar Boc nu pot sã scriu nimic pentru cã nu ºi-a fãcut

simþitã prezenþa în oraº (nici) în aceastã sãptãmînã...

sîmbãtã, 23 iulie 2005
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Faptul cã Traian Bãsescu s-a dat din nou în spectacol ºi în aceastã

sãptãmînã nu mã (mai) surprinde. Cred cã nu (mai) surprinde pe

nimeni. Mã intrigã însã atenþia ºi insistenþa televiziunilor, demne

de o cauzã mai bunã, care focalizeazã camerele de luat vederi pe un preºedinte

de la care lumea se aºteaptã la mai multã decenþã, la mai multã responsabilitate.

Preºedintele Bãsescu e filmat pe terasa “Cireºica”, e filmat la festivalul de

muzicã de la Mangalia, e filmat cînd fumeazã, e filmat cînd bea, e filmat cînd

se scobeºte în nas. Mai lipsea sã vãd o ºtire cu preºedintele Bãsescu mergînd

la budã! Pînã la urmã ce este Traian Bãsescu, preºedintele României sau actor

de cinema? Nu-i nici frumos ca Brad Pitt, nici nu îºi “interpreteazã” rolul

foarte bine, dar toatã ziua bunã ziua dã autografe ºi se pozeazã cu tot românu’

mai ceva ca Zãvoranca. Sigur, ea interpreta în telenovela “Numai iubirea”

rolul Andreei Damaschin, o japiþã, o cutrã bîrfitoare ºi o intrigantã dar, dacã o

întîlnea pe stradã, tot cetãþeanu’ îi cerea autografe sau vroia sã-ºi facã poze cu

pupãza lui Pepe. Asemãnarea dintre preºedintele Bãsescu ºi personajul

interpretat de Zãvoranca pare forþatã, dar numai pînã la un punct. Ce,

preºedintele Bãsescu nu joacã rolul personajului negativ în telenovela “Numai

trãdarea din cadrul Alianþei D.A.”?

Apropo de Alianþa D.A.! Ea NU funcþioneazã nici la Cluj! Pentru a nu

ºtiu cîta oarã, consilierii PD au intrat în opoziþie votînd (mai exact abþinîndu-

se, ceea ce înseamnã cam acelaºi lucru!) alãturi  de consilierii PSD ºi PRM

care s-au opus iniþiativelor preºedintelui CJ, pnl-istul Marius Nicoarã, de a

concesiona terenuri pentru construirea de parkinguri ºi a unui mall. Un alt

pumnal înfipt în spatele aliaþilor (?!?) din PNL.

Mare bulibãºealã cu “testul elanului” la care a fost supusã Dacia Logan

pacea mondialã, regenerarea stratului de ozon sau te miri ce altã dorinþã mai

mult sau mai puþin perversã! Continuînd firul logic, atunci ºi lui îºi poate

îndeplini orice dorinþã: un rîu nepoluat, cu apã limpede, un lac liniºtit cu apã

cu temperaturã constantã ºi vedere spre stuf pentru vacanþe exotice, peºtoaice

una ºi una, meniuri la alegere (icre negre, rîme dupã pofta inimii, viermiºori

proaspeþi, porumb ºi pufarin cu diferite arome, mãmãligã cãlduþã etc.) ªi atunci,

de ce mama dracului “peºtiºorul-de-aur-care-îndeplineºte-trei-dorinþe” pofteºte

la o amãrîtã de rîmã agãþatã în cîrligul unui pescar de cele mai multe ori

ºomer, rupt de foame, sãrac ºi cu nevastã bagaboandã pe deasupra?

sîmbãtã, 6 august 2005
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E un haos, e o vraiºte în învãþãmînt de mã apucã dorul sã fiu iarãºi

elev. Vreme de chiul, de tras mîþa de coadã ºi de tãiat frunze la

cîini. Ministrul Miclea s-a autodemis, profesorii fac trotuarul în

stradã pichetînd prefecturi, inspectorii ºcolari generali sînt în excursii în þãri

strãine, vecine ºi prietene, iar directorii de licee sînt demiºi pe capete din

motive care îmi aduc aminte de gagurile din “Cascadorii rîsului”.

Sã o luãm pe rînd. Ministrul Mircea Miclea, clujean de-al nostru, de la

numirea sa în funcþia guvernamentalã, a fost înjurat, contestat, considerat

groparul învãþãmîntului românesc. Acestea nu ar fi fost, în mod obligatoriu,

motivele unei demiteri, dar preºedintele PD, Emil Boc, ºi preºedintele de

preºedinte, Traian Bãsescu, au considerat cã autorul de cãrþi cu limbaj cam

liberal nu meritã bugetul pe care l-a cerut. În replicã, Mircea Miclea ºi-a

înaintat demisia de onoare, iar acum, toþi cei care l-au înjurat, contestat ºi l-au

considerat groparul învãþãmîntului românesc îl vor înapoi. De la profesorii

din învãþãmîntul preuniversitar la cei din învãþãmîntul universitar, de la

sindicatele din învãþãmînt la federaþiile studenþeºti, de la pionieri la ºoimii

patriei, de la copiii din grupa mare la cei din grupa micã. Mircea Miclea are

toate ºansele sã devinã, astfel, un martir ºi, credeþi-mã, nu e cazul.

Inspectorul ºcolar general, Gheorghina Titiana Zlãtior, inspector fãcut

la apelul bocancilor la insistenþele surioarei domnului primar Emil Boc, s-a

pus pe demis directorii celor mai performante licee ºi colegii naþionale clujene.

Sã vezi ºi sã nu crezi, inspectorul ºcolar general, G.T.Z., o mediocrã profesoarã

de românã care nici mãcar director de grãdiniþã nu fusese înainte de numirea

în fruntea I.ª.J., dar prietenã de cafeluþã ºi bîrfã a surorii primarului Emil Boc

(de altfel singurul criteriu pentru care a ajuns sã decidã destinele învãþãmîntului

de cãtre ADAC din Germania, un fel de ACR de-al nostru care se crede mai

deºtept. Pînã la urmã, s-a dovedit cã “testul elanului” efectuat de nemþi a fost

o mare pãcãlealã, ei neaplicînd corect parametrii ºi condiþiile de desfãºurare

ai testului. Dar, dacã vreþi teste la Dacia Logan sau la orice altã maºinã, atunci

veniþi, oameni buni, la Cluj. Pãi, a pus la punct firma SADE o serie de poligoane

de încercare auto pe strãzile Clujului de nici cu tancurile ruseºti nu poþi sã le

parcurgi. Firma SADE vã oferã “testul ºanþului nesfîrºit”, “testul gropilor

multiple”, “testul conductelor capcanã” ºi multe-multe altele.

sîmbãtã, 13 august 2005
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Mai rar o sãptãmînã atît de ºtearsã ca cea care se încheie. Poate

gripa aviarã sã fi ridicat cu cîteva grade “temperatura”

evenimentelor. În rest, mai nimic. Nu tu “hã-hã-hã”-urile lui

Bãsescu, liniºte dinspre Palatul de la Cotroceni. Primarul Boc a fost, ca de

obicei, o prezenþã ºtearsã în peisajul local, mai exact invizibil. De inspectorul

ºcolar general, Gheorghina Titiana Zlãtior, zis “Tãtucul”, refuz sã mai scriu,

cã mi-e fricã sã nu-i dau impresia cã ar fi vreo persoanã chiar atît de importantã.

Deºi nu mã pot abþine sã nu pun o întrebare: De demisie de onoare nu aþi

auzit? De fapt, de demisie, pur ºi simplu, nu aþi auzit? Pentru cã de onoare, cu

siguranþã, nu!

Aºa cã singurul eveniment cît de cît demn de luat în seamã, a fost ºedinþa

de guvern româno-ungarã. Chestia asta sunã ca un meci amical de fotbal între

Steaua ºi Dinamo sau între “U” ºi CFR. Adicã sunã un pic absurd. Oricum,

ºedinþa comunã de guvern româno-maghiarã s-a desfãºurat într-un consens

aproape suprarealist, într-o atmosferã împrumutatã parcã de la emisiunea “Din

dragoste”, dupã ce participanþii trecuserã prin experienþa emisiunii “Iartã-

mã”. Veselie ºi voie bunã, de ziceai cã membrii celor douã guverne, deopotrivã

unguri ºi români, ar fi fost prieteni la cataramã, emberi de-o viaþã. Iar asta

vine la foarte puþin timp dupã ce fostul premier ungar, Viktor Orban,

preºedintele FIDESZ, a fãcut România troacã de porci peste tot pe unde a

avut ocazia, la Washington sau aiurea prin Europa.

Marea problemã, însã, nu cred cã o reprezintã împãcarea istoricã între

România ºi Ungaria. O anume rivalitate, sã nu spun direct duºmãnie, va exista

întotdeauna, aºa cum existã de sute de ani. Asta e! Cred mai degrabã cã

preuniversitar clujean), a început o adevãratã “vînãtoare de vrãjitoare”.

Acþiunea de demitere a directorilor liceelor clujene seamãnã mai degrabã cu

o epurare politicã care l-ar fi fãcut invidios pe însuºi tãtucul Stalin ºi ofiþerii

lui politici. Pentru cã ºmecheria cu evaluãrile, îmi pare rãu, nu þine. Cãci,

atunci, ce putem spune despre Gheorghina Titiana Zlãtior, inspectorul general

ºcolar care a mers la Bucureºti dupã subiectele la testele naþionale cu maºina

ºi soþul personal, încãlcînd flagrant regulamentele? Sau cã s-a dus, tot la

Bucureºti, dupã subiectele de bacalaureat ºi le-a uitat pe cele de religie? Poate

doar cã nu are... nici un Dumnezeu! Oricum, am fi vrut sã-i punem cîteva

întrebãri pe marginea acestui subiect, dar nu am putut pentru simplul motiv

cã, taman acum, a  ºters-o englezeºte în Ungaria, timp de cinci zile, la un

schimb de experienþã (sic!).

sîmbãtã, 15 octombrie 2005
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Sezonul grevelor a continuat ºi în aceastã sãptãmînã, transformînd

România în þara cu cei mai mulþi tãietori de frunze la cîini. Dacã

facem o socotealã simplã, 400.000 de cadre didactice plus

3.500.000 de elevi ºi preºcolari, plus 5.000 de angajaþi ai Metroului

bucureºtean, tragem linie ºi avem aproape 4.000.000 de români care stau

acasã ºi ard gazul de pomanã, în loc sã facã fiecare ce ºtie mai bine: profesorii

sã predea, elevii sã înveþe, iar angajaþii Metroului  bucureºtean sã deschidã

uºile pe partea cu peronul. 4.000.000 de români reprezintã aproximativ 20%

din populaþia þãrii. Enorm! Cu un asemenea procent de oameni care freacã

menta la rece,  cred cã nu se poate lãuda nici exclusivistul stat Monaco care-

i plin de pensionari milionari în euro sau miliardari în dolari sau invers. Pe de

altã parte, dacã sînt de acord (în parte!) cu anumite cereri ale dascãlilor, nu

pot fi de acord cu pretenþiile aberante ale “miticilor” cu veleitãþi de feroviari

angajaþi la trenul de lux “Orient Express”. Pãi, sã luãm cîteva cifre de pe

statele de platã ale Metroului (un salariu considerat mic, salariul mediu ºi un

salariu considerat mãricel): o vînzãtoare de cartele de metrou - 10.500.000

lei, salariul mediu - 16.000.000 lei, salariul directoarei de personal -

220.000.000 lei. Consider necesarã sublinierea cã salariul directoarei de

personal este cel lunar, nu cel anual! Huooo, “capitaliºtilor”! ªi cînd mã gîndesc

cã, la un moment dat, lui Funar îi treceau prin cap idei nãstruºnice de a face

tunel pe sub Feleac, teleferic pe Cetãþuie ºi metrou prin cavernele Clujului!

No, pãi aºe nu ne trebuie metrou nici de-al dracului!

De cum a ajuns la Bucureºti în funcþia de ministru al educaþiei, ex-

prefectul Hãrdãu, clujean de-al nostru, a ºi dat cu mucii-n fasole semnînd

actul de acþionare în judecatã a sindicatelor din învãþãmînt, deºi nu avea (încã)

împãcarea istoricã ar trebui sã aibã loc între România ºi România, între români

ºi români, între românii-români ºi românii-maghiari. Deºi mi-e teamã cã

aceastã conciliere nu va avea loc niciodatã. Din pãcate...

Un ultim eveniment al acestei sãptãmîni, din nefericire unul tragic, care

ne umple de tristeþe. Dan Anca, unul dintre cei mai valoroºi fotbaliºti pe care

i-a dat Clujul, a trecut, neaºteptat, în nefiinþã. Jucãtor emblematic al echipei

“ªepcilor roºii”, el a fost, atît ca jucãtor, cît ºi ca antrenor, devotat simbolului

“U” atît timp cît a trãit.

sîmbãtã, 22 octombrie 2005
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Într-una din zilele acestei sãptãmîni am trãit o epifanie! (Adicã am

avut parte de o revelaþie, da’ ce bine, doct ºi pretenþios sunã

“epifanie”, nu?)  M-a strãfulgerat, aºa, prin minte, un gînd... Oare

cititorii nu s-au sãturat de „Contraeditorialele” astea care îl iau la þintã, episod

dupã episod, pe domnul primar Emil Boc? Dacã cititorii noºtri cred cã am

ceva cu dînsul? De ce ar fi Emil Boc eterna sursã de inspiraþie a

contraeditorialelor mele? Sã fie Emil Boc cauza tuturor problemelor noastre?

Chiar nu a fãcut nimic bun în oraºul nostru? Nu mai este nimeni de luat în

colimator? Oare nu cad în derizoriu tot luîndu-l la “11 metri” pe primarul

Emil Boc? Nu, nu ºi iar nu! Pentru cã în rarele lui descinderi la Cluj, în timpul

puþinelor ºi discretelor lui vizite în primãria pe care o conduce (?!?) face ce

face ºi îmi dã noi motive sã-l încondeiez. Iar ultimul dintre ele e chiar hilar!

Ce s-a gîndit domnul primar Emil Boc? Fiecare nou-nãscut care vine pe lume

în originalul nostru oraº va fi blagoslovit cu cîte un copac. Da, da, dragi

cititori, un copac! Copãcelul va fi dotat cu o plãcuþã pe care va scrie soiul

acestuia, precum ºi numele ºi data de naºtere ale copilului. Mai mult decît

atît, Primãria va înmîna pãrinþilor o scrisoare prin care îi va anunþa cã a fost

plantat un copac pentru copilul lor, va specifica locul exact în care acesta a

fost plantat ºi, atenþie mãritã!, vor primi ºi un certificat de proprietate a

copacului, pe numele bebeluºului. Acum, pînã-n coadã, deºi deloc originalã,

ideea nici nu-i chiar atît de rea. Dar nu pot sã nu fiu maliþios! Adicã, dacã tot

nu a reuºit sã-ºi þinã promisiunile fãcute în timpul campaniei electorale cu

privire la zecile ºi sutele de blocuri de locuinþe care ar fi trebuit sã rãsarã în

timpul mandatului sãu, atunci mãcar niºte copaci sã planteze pentru nou-

nãscuþii din Cluj. Peste vreo 20 de ani, copacii vor fi crescut îndeajuns de

acest drept. De unde propun ca expresia a semnat ca primaru’ sã se schimbe

în a semnat ca ex-prefectu’.

A apãrut clasamentul pe anul 2005 al celor mai bogaþi 300 de români ºi

am dat, din nou, exact ca în anul 2004, în boala lui Calache. Gigi Becali a

urcat în top, urmare a faptului cã a urcat ºi preþul metrului pãtrat de pãmînt în

Pipera sau pe unde o mai fi avînd “rãzboinicul luminii” ceva hectare din

sfînta glie a patriei. Cele 150 de milioane de dolari au dospit un an de zile ºi

s-au fãcut 450 de milioane de dolari. Zice Gigi Becali: “Dumnezeu m-a ajutat!”.

Pãi, eu am cam început sã mã satur de felul în care îºi alege Dumnezeu oamenii

pe care îi ajutã. Sã mã ajute ºi pe mine, mãcar un pic.

sîmbãtã, 19 noiembrie 2005
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A fost, cu adevãrat, o sãptãmînã importantã pentru noi toþi. În primul

rînd pentru cã în cea de a doua zi a acestei sãptãmîni am (re)intrat

în normalitate. Dupã trei sãptãmîni ºi o zi de grevã a cadrelor

didactice, elevii au reintrat în clase. Era deja prea mult, rãbdarea tuturor

ajunsese la limitã ºi, chiar dacã nu toþi dascãlii au fost de acord cu oferta

guvernului, ei au trecut la catedre. Este însã ciudat cum conflictul s-a stins

doar dupã intervenþia preºedintelui Bãsescu care astfel a reuºit sã cîºtige un

vot de simpatie, capital politic ºi popularitate absolut nemeritate. Lucru care

îmi (re)confirmã faptul cã Bãsescu ºi sindicatele din învãþãmînt au fost în

cîrdãºie tot timpul, avînd drept scop discreditarea guvernului ºi, mai ales, a

premierului Tãriceanu. Din pãcate, singurele victime ale acestui joc, în cele

din urmã politic ºi nicidecum sindical, sînt elevii. Ei vor trebui de acum sã

recupereze materia nepredatã trei sãptãmîni la rînd, urmînd sã meargã la ºcoalã

în zilele de sîmbãtã ºi chiar în zilele de duminicã.

Tot în aceastã sãptãmînã am sãrbãtorit, noi, românii, Ziua Naþionalã. La

fel ca în ultimii ani, vremea nu a þinut cu noi, fiind una mohorîtã, rece ºi

umedã ca o poezie de Bacovia. Soboarele de preoþi au fost ºi ele la datorie,

astfel cã atmosfera zilei de 1 Decembrie a semãnat mai degrabã cu cea de la

un parastas. Dacã punem la socotealã ºi faptul cã mai peste tot în þarã s-au dat

“pomeni” sub forma unui blid cu fasole ºi cîrnaþi ºi un pahar cu vin, imaginea

este aproape completã.

Ei, altfel stã treaba cînd vine vorba de PRO TV. Acolo, distracþia a fost

maximã, dar din cu totul ºi cu totul alte motive. Pe parcursul întregii zile de 1

Decembrie, pe postul tv mai sus menþionat, n-am auzit decît “1 Decembrie -

ziua PRO TV”, “La mulþi ani PRO TV”, “10 ani de PRO TV”, de parcã

mult ca proprietarii lor de drept sã stea cocoþaþi în ei ca maimuþele sau sã-ºi

facã mãcar un cuib. ªi nu oricum, ci cu certificat de proprietate! În copac

intabulat, înscris în cartea funciarã, probabil. Parcã ºi vãd, peste 20 de ani,

anunþurile la mica publicitate: “Vînd copac central, stejar sãnãtos, trei crãci,

intrãri separate, douã W.C.-uri la rãdãcinã, douã scorburi dependinþe sau

schimb cu doi copaci în Gheorgheni sau Zorilor, exclus Mãnãºtur sau Mãrãºti”,

sau “Dau în chirie cracã unui student serios, nefumãtor.”

ªi încã o întrebare pentru domnul primar Emil Boc. E adevãrat cã unul

dintre viitorii consilieri ai finului sãu, pardon!, ai prefectului Alin Tiºe, e

acelaºi de care am auzit mai deunãzi, prin tîrg? Cumva vreun fost coleg de

clasã? Întîmplãtor redactor ºef la “Monitorul de Cluj”? Sau e doar un zvon?

sîmbãtã, 26 noiembrie 2005
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Iatã, încheiem sãptãmîna cu numãrul “50” a anului. Cifrã rotundã,

ocazie numai bunã de aniversat. Eu, alãturi de o bere ca sã-mi vinã

inspiraþia necesarã unui contraeditorial jubiliar, preºedintele Traian

Bãsescu alãturi de Condoleezza Rice, iar românii alãturi de americanii pe

care i-au aºteptat 60 de ani. Acuma, stînd strîmb ºi judecînd drept, au cam

întîrziat americanii ãºtia. 60 de ani nu-i tocmai “sfertul academic”, chiar dacã

ne raportãm la dimensiuni istorice. Bunicul meu, Dumnezeu sã-l odihneascã,

nu era zi sã nu-ºi ridice ochii spre cer în speranþa cã va zãri avioanele salvatoare,

eliberatoare, ale Unchiului Sam. De vãzut, nu le vedea, dar avea convingerea

cã “minunea americanã” avea sã aibã loc chiar în ziua urmãtoare. ªi tot aºa, zi

de zi, zi dupã zi, pînã cînd s-a stins. Cred cã aceasta a fost cea mai mare

frustrare a vieþii sale ºi, probabil, a întregii sale generaþii. Astfel cã n-am cum

sã mã abþin ºi sã nu le arãt americanilor, aºa, simbolic, degetul din mijloc.

Ei, acum au venit, în sfîrºit, americanii! Deh, geopolitica! Mi se pare

însã deplasatã explozia de bucurie manifestatã faþã de cei care, acum 60 de

ani, ne-au vîndut ruºilor. Nu zic, Doamne fereºte!, cã aº prefera baze militare

ruseºti în locul celor americane, dar sã behãim de fericire mi se pare puþin

cam mult. Ca sã nu mai zic cã americanii au venit de mult în România, odatã

cu prima sticlã de Coca Cola sau Pepsi Cola, cu primul McDonalds sau prima

gumã de mestecat. (Ba nu, sã nu mint, prima gumã de mestecat „democratã”,

de dupã ’89, a fost turceascã, “Turbo”, cu abþibild, adusã de “micii-afaceriºti-

veroºi-pe-relaþia-cu-bazarul-Lalely-din-Istanbul”!)

În altã ordine de idei, amplasarea bazelor militare americane pe teritoriul

României mi se pare total aiurea. Marea ºmecherie ar fi sã amplasãm baze

militare româneºti pe teritoriul SUA. Cã doar nu degeaba domnul preºedinte

pentru PRO TV Ziua Naþionalã a României e tot pe 23 august. Poate la ºtirile

de searã sã fi menþionat ceva în legãturã cu “1 Decembrie - Ziua Naþionalã a

României”, dar ºtirea trebuie sã fi fost atît de scurtã, cã am ratat-o.

Ziua Naþionalã a României s-a terminat apoteotic, cu douã mari victorii

ale fotbalului românesc. Dinamo ºi Rapid au cîºtigat partidele din cadrul Cupei

UEFA în dauna moscoviþilor de la ÞSKA, respectiv a grecilor de la PAOK

Salonic. Cu doar o zi înainte, Steaua ne încîntase cu victoria împotriva

suedezilor de la Halmstad. Mãcar din acest punct de vedere, cel fotbalistic,

primãvara se anunþã frumoasã.

sîmbãtã, 3 decembrie 2005
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Mult a fost, puþin a mai rãmas din acest an. Bun pentru unii,

acceptabil pentru alþii, mizerabil pentru cei mai mulþi dintre

români. Încheiem cea de a 52-a sãptãmînã a anului, la finalul

cãreia urmeazã sã cinstim creºtineºte, în umilinþã ºi iertare, naºterea Domnului

nostru Iisus Cristos. Zvon de sãrbãtoare, parfum de cetinã de brad, iz de sarmale

aburinde ºi de slanã îngheþatã, clinchet de pahare pline cu þuicã neaoºã sau

vin dulce fiert cu scorþiºoarã, toate învãluite în colindele lui Hruºcã. Da, viaþa

poate fi, uneori, chiar frumoasã. Nu vã faceþi iluzii însã! Sãrbãtorile vor trece,

iar noi vom rãmîne doar cu durerile de cap (de la þuicã), indigestiile (de la

sarmale) ºi buzunarele goale (de la realitatea crudã).

La fel cum nu ar trebui sã ne facem iluzii cã Moº Crãciun va fi la fel de

darnic cu fiecare dintre noi. Moº Crãciun, de voie, de nevoie, s-a adaptat ºi el

la legile economiei de piaþã! Degeaba e Moº Crãciun roºu, cã nu e comunist

sã aducã la toþi în mod egal. Aºadar, sã nu vã aºteptaþi sã fie la fel de darnic

cum a fost cu cei care au privatizat Banca Comercialã Românã, poate ultimul

brand de valoare sutã la sutã românesc. S-a fãcut din “moartea” uneia dintre

cele mai rentabile ºi puternice bãnci româneºti prilej de mîndrie naþionalã.

Pentru asta, ministrul de Finanþe, Sebastian Vlãdescu, ºi alþi cîþiva bãgãtori

de seamã au fost recompensaþi cu sute de mii de euro. Hoo-hoo-hoo, ãsta da

Moº Crãciun!

Aºa cã nu fiþi surprinºi sau supãraþi dacã Moºul uitã sã treacã ºi sã lase

vreun cadou, cît de mic, sub bradul dumneavoastrã. În cele din urmã, important

e spiritul Crãciunului, minunea ºi bucuria naºterii lui Iisus Cristos, care ar

trebui sã ne pãtrundã pe fiecare dintre noi. E vremea sã fim darnici, chiar

dacã numai în sentimente, e vremea sã fim buni, e vremea sã fim iertãtori faþã

Traian Bãsescu s-a apucat mai zilele trecute sã-i dea lecþii de strategie militarã

preºedintelui George W. Bush. Cicã Bãsescu ar deþine soluþia cîºtigãtoare în

rezolvarea crizei din Irak ºi ar fi dispus sã i-o ofere lui Bush. Urmînd logica,

ce miºto ar fi sã-i vedem pe americani uitîndu-se spre cer ºi zicînd cu bucurie:

“Bãi, uite, au venit românii! Uraaaa!”

sîmbãtã, 10 decembrie 2005



CRISTIAN BARA

64 65

CONTRAEDITORIAL 1 DIN 7

E ultima sãptãmînã a anului, aºa cã e momentul sã adunãm, sã

scãdem ºi sã tragem linie. În ceea ce mã priveºte, închei seria

“Contraeditorialelor” în care am încercat de-a lungul lui 2005 sã

fiu cît  se poate de corect ºi obiectiv faþã de cititori,  dar cît se poate de

incomod faþã de cei care  m-au inspirat. De aceea, cred cã mi-am fãcut mai

mulþi prieteni (cititorii) decît duºmani (“muzele” inspiratoare).

Aº fi vrut sã pot scrie cã aceastã a 53-a sãptãmînã a anului încheie un

2005 excelent. Aº fi vrut sã pot scrie cã anul ce se încheie a fost mai bun ca

2004. Aº fi vrut sã pot scrie cã a fost cel mai bun an din istoria postdecembristã

a României. ªi, cu siguranþã, pentru unii chiar a fost! Pentru foarte puþini

însã! Pentru cei mai mulþi nu!

A fost un an dominat de erori politice, de gafe prezidenþiale, iar la Cluj

de un dezinteres notoriu al primarului Emil Boc faþã de oraºul ºi oamenii care

l-au ales.

A fost un an în care furia apelor ne-a pus, pe toþi, la grea încercare.

Inundaþiile au fãcut ravagii, au mãturat din calea lor case ºi destine, dar au

declanºat ºi cîteva momente de solidaritate umanã cu care ne dezobiºnuisem.

Replicile mitocãneºti ale premierului Cãlin Popescu Tãriceanu la adresa

sinistraþilor din Banat ºi parada celor 14 vizite ale preºedintelui Traian Bãsescu

la podul de la Mãrãcineni nu fac parte din acele momente...

A fost un an în care nemulþumirile din învãþãmînt au declanºat grave

miºcãri sindicale. Efectele grevei de trei sãptãmîni a cadrelor didactice le

resimt deja copiii noºtri, singurele victime ale conflictului dintre sindicate,

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, guvernul Tãriceanu ºi  preºedintele Bãsescu.

A fost un an în care moneda noastrã a pierdut patru zerouri. Unii ar zice

de toþi. Sã fim iertãtori (ºi) cu noi înºine. Pentru cã dacã Moº Crãciun nu va

trece pragul fiecãrei case, cu siguranþã Duhul Sfînt va umbla pe la toate uºile

sã vadã unde poate sã sãlãºluiascã ºi sã dea sfinþire. Tuturor cititorilor

“Adevãrului de Cluj” le doresc sãrbãtori fericite, iar lumina Crãciunului sã le

umple sufletul de bucurie ºi casa de voie bunã.

sîmbãtã, 24 decembrie 2005
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cã buzunarele românilor sînt mai goale doar la figurat. La propriu, însã, leul

greu e un “animal” pe cale de dispariþie pentru cei mai mulþi dintre noi.

La anul, pe vremea asta, ar trebui sã ne pregãtim þolul festiv pentru marele

moment al intrãrii României în Uniunea Europeanã. ªi, deºi o serie de legi

necesare integrãrii în UE n-au trecut de parlament din cauza neînþelegerilor

din coaliþie, punînd astfel sub semnul întrebãrii “ora H ºi ziua Z” ale mult-

aºteptatului eveniment, noi ne putem considera deja intraþi în marea familie

europeanã. Gazele naturale le-am dat la nemþi, petrolul l-am dat la austrieci,

telefonia fixã am dat-o demult la greci, iar BCR,  ultima bancã româneascã de

stat, am dat-o tot la austrieci. Urmeazã sã mai dãm CEC-ul, Loteria Naþionalã

ºi Imprimeriile Statului, trei ciolane bune de ros, cu carne dulce ºi mãduvã

multã, aºa cã, vrem, nu vrem, UE trebuie sã ne primeascã pentru cã, oricum,

ne-a cumpãrat cu totul.

Ei, dar sã sperãm, totuºi, cã anul care vine va fi cu adevãrat bun. Mãcar

mai bun ca 2005. Eu, personal, o doresc tuturor. Pe de altã parte, cel mai bine

ar fi sã nu ne aºteptãm la nimic. Mãcar aºa nu vom avea motive sã ne simþim

dezamãgiþi! Pãrerea mea!

sîmbãtã, 31 decembrie 2005
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Gata, anul 2005 a intrat în istorie, bun, rãu, cum o fi fost el, ºi am

pãºit în anul 2006 care, din pãcate, nu se anunþã a fi cu nimic

mai bun decît cel de dinainte. Aºa, ca tot românul, prefer sã fiu

sceptic la început de an ºi plãcut surprins la finalul lui, decît sã mã încarc cu

o dozã de optimism nejustificat, sã-mi fac speranþe, iar la final de an sã trag

linie ºi sã constat cã sîntem pe “zero” sau, mai rãu, “în roºu”.

“Contraeditorialele” au luat ºi ele drumul arhivei ºi, în ideea tipic autohtonã

cã orice schimbare are, mãcar teoretic, ºanse de reuºitã, vã propun spre lecturã

“Texte în chenar”, în fiecare zi de luni (cu excepþiile inerente!), pe ultima

paginã a ziarului, în speranþa cã acestea vor fi mai bune decît contraeditorialele

anului de curînd dus la groapã. Veþi zice “aceeaºi Mãrie cu altã pãlãrie” ºi,

dacã stau bine sã mã gîndesc, chiar aºa ºi este!

În prima sãptãmînã a acestui an, cei mai mulþi dintre români ºi-au lins

rãnile pe care ei înºiºi ºi le provocaserã, cu bunã ºtiinþã, de Crãciun ºi de

Revelion. Colesterolul, trigliceridele ºi transaminazele pe cap de locuitor au

atins noi cifre record. Drept pentru care doctorii de la “Urgenþã” au avut de

lucru mai mult decît de obicei, farmaciºtii ºi-au epuizat stocurile de Triferment,

Colebil ºi Metoclopramid, iar alimentarele au rãmas fãrã banalul bicarbonat

din care românii ºi-au preparat “sfînta brozã”.

ªi, dacã scriam în ultimul contraeditorial al anului trecut cã pentru unii

2005 chiar a fost un an bun, vã prezint pe doi dintre cei norocoºi. Primul este

primul ministru, Cãlin Popescu Tãriceanu, care a cumpãrat o acþiune cu 2.500

de lei vechi, nici mãcar noi!, ºi a vîndut-o cu 10.000 de euro!?! Acþiunea cu

pricina nu este de la vreo companie care sã fi inventat “elixirul tinereþii fãrã

bãtrîneþe ºi al vieþii fãrã de moarte”, ci de la Prima Broadcasting Group. Cicã
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Mi se întîmplã destul de rar sã am premoniþii sau viziuni ºi, cu

siguranþã, nu am talent în ale ghicitului în palmã, ghioc sau zaþ de

cafea aºa cum îl au, de pildã, Mama Omida sau vrãjitoarea

Mercedesa, dar iatã cã o bãnuialã a mea pe care am dezvãluit-o cititorilor noºtri în

“contraeditorialul” cu numãrul 48, la sfîrºitul lunii noiembrie, s-a confirmat la

începutul celei de a doua sãptãmîni a acestui an. Îmi ciripise o pãsãricã la ureche

cum cã viitorul consilier al prefectului Alin Tiºe nu va fi altcineva decît Victor

Popa, redactorul ºef al ziarului “Monitorul de Cluj”. Nimic senzaþional, veþi spune,

ºi chiar aºa ar fi, cu atît mai mult cu cît, personal, îl apreciez pe Victor Popa ca ºi

coleg de breaslã. Dar, întîmplãtor, Victor Popa a fost ºi coleg de clasã cu primarul

Emil Boc. Care primar Emil Boc este naºul prefectului Alin Tiºe ºi, uite aºa,

lucrurile se leagã. Nu cred în coincidenþe. Doar cãile Domnului sînt necunoscute,

cele ale naºului Emil Boc sînt uºor de ghicit.

Cred, de fapt sînt convins, cã din cauza acestui tip de “naº” ºi de “nãºit”

lucrurile nu merg aºa cum ar trebui sã meargã pe la noi. E de ajuns sã pomenesc

de “Naºul” Mircea Sandu, preºedintele Federaþiei Române de Fotbal, de Dumitru

Dragomir, preºedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, împãunat cu porecla

“Corleone”, numele celebrului naº mafiot din trilogia “Naºul” a lui Francis Ford

Coppola.

Chiar ºi preºedintele Traian Bãsescu a fost naº la sfîrºitul acestei a 2-a

sãptãmîni a anului. El ºi-a onorat astfel o promisiune fãcutã unei familii dintr-o

zonã sinistratã în urma inundaþiilor de anul trecut, ºi le-a botezat creºtineºte copilul.

Sigur, gestul ar fi de apreciat, însã, aºa cum îl ºtim pe preºedintele Bãsescu, acþiunea

“Botezul” nu a fost altceva decît o (altã) loviturã de imagine. La fel cum a fost ºi

acþiunea “ªpriþul pe podul de la Mãrãcineni” sau acþiunea “Salvatorul cu cãciulã

în Valea Oltului”.

luni, 16 ianuarie 2006

atîta a primit pe ea cît a cerut. Pãi în cazul ãsta e fraier cã nu a cerut un milion

de euro.

Al doilea norocos al anului 2005 este Adrian Nãstase care s-a pricopsit

cu o moºtenire de la mãtuºa soþiei sale: nici mai mult, nici mai puþin decît

602.735 de euro! E clar, mãtuºa doamnei Nãstase fãcea trafic ilegal cu focoase

nucleare!

luni, 9 ianuarie 2006
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drept “Politicianul anului 2005”. Eu sper cã premiile “Nine o’Clock” sînt

echivalentul românesc al Globurilor de Aur sau al Oscarurilor, pentru cã altfel

e o glumã proastã. Într-adevãr, preºedintele Traian Bãsescu ar putea lua Marele

Premiu pentru regia filmelor “Jurnaliºti români ostatici în Irak”, “Bãtãlia de

la podul din Mãrãcineni”, “Secretul grupurilor de interese”, “Salvatorul din

Valea Oltului” ºi multe alte producþii de... Buftea. Ar mai putea lua Marele

Premiu pentru costume, pentru cã a reuºit sã facã obiect de cult media din

celebra lui cãciulã cumpãratã cu o lirã englezeascã pe vremea cînd era marinel,

ºi pe care acum o poartã peste tot pe unde necazul loveºte fãrã milã România.

Nu pot sã închei fãrã sã îl felicit, sincer, pe Marius Nicoarã, preºedintele

Consiliului Judeþean Cluj, care a reuºit prin semnarea contractului cu Emerson

ceea ce nu a reuºit nimeni pînã acum la Cluj, adicã aducerea unui investitor în

adevãratul sens al cuvîntului, o firmã importantã care se regãseºte între primele

150 de companii din lume.

luni, 23 ianuarie 2006

S-a mai încheiat o sãptãmînã, a 3-a a anului. ªi nu a fost deloc una

liniºtitã. Dacã primele douã sãpãtãmîni ale lui 2006 au fost

caracterizate de o oarecare mahmurealã ºi un oarecare “dolce far

niente”, iatã, cea de a treia sãptãmînã  a fost ceva mai dezgheþatã cu tot frigul

de afarã. Ba chiar în plan politic a fost o sãptãmînã cu adevãrat fierbinte. Atît

PSD, cît ºi PD sau PNL au avut parte de lovituri necruþãtoare de imagine,

fãcîndu-ne sã ne întrebãm, asemenea cetãþeanului turmentat al lui Caragiale:

noi cu cine vom vota în 2008 sau la... anticipate?

Cu Partidul Social Democrat al cãrui preºedinte executiv, Adrian Nãstase,

a fost... autosuspendat pînã cînd va reuºi sã facã ordine în arborele genealogic

personal ºi în cel al soþiei, ditamai copacii sequoia plini de mãtuºi milionare

în euro, moarte sau cu un picior în groapã, fãrã alþi moºtenitori în afarã de

familia Nãstase?

Cu Partidul Democrat ai cãrui senatori ºi senatoare au devenit regii,

ºeicii, nababii afacerilor cu asfalt din Bucureºti sub oblãduirea la fel de pedistã

a lui Bãsescu ºi Videanu, fostul ºi actualul primar al Bucureºtiului? Ultimul

exemplu: senatoarea PD Cornelia Cazacu, care ºi-a plantat mama septuagenarã,

fostã casierã la Cooperativa din Urlaþi, în fruntea unei firme care cîºtigã,

sistematic, contracte de zeci de milioane de euro din partea Primãriei Generale

a Capitalei.

Cu Partidul Conservator reprezentat în guvern (ºi) de vicepremierul

George Copos care face obiectul unei anchete DNA ºi este urmãrit penal în

urma unor afaceri suspecte, de milioane de euro, cu Loteria Naþionalã condusã

de colegul sãu de partid Nicolae Cristea?

Preºedintele Traian Bãsescu a fost desemnat de cotidianul “Nine o’Clock”
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români, cã viaþa e grea ºi complicatã pentru toþi, dar sã consideri cã “nu se

meritã” sã participi la realizarea unui act de justiþie, sã fii pãrtaº la aflarea

adevãrului într-un caz în care un conaþional de-al tãu a fost ucis, în condiþiile

în care procurorii americani îþi oferã transport ºi cazare gratuite ºi diurnã de

40 de dolari pe zi, mi se pare de neacceptat. ªi suspect, cu atît mai mult cu cît,

se pare, din momentul tragediei, taximetristului a început, din senin, sã-i meargã

foarte bine! Poate tocmai de aceea reacþia taximetristului român nu m-a

surprins. Nu de alta, dar pe zi ce trece dovedim cã sîntem o naþiune de...

taximetriºti!

luni, 6 februarie 2006

Mai bine de un an ºi jumãtate de mandat i-au trebuit primarului

Emil Boc sã facã ceea ce ar fi trebuit sã facã dupã prima orã ºi

jumãtate de la numirea sa în funcþia de edil-ºef al oraºului

Cluj- Napoca, adicã sã dea jos de pe clãdirile din centrul oraºului toate cîrpele

ºi zdrenþele cu veleitãþi  publicitare. E totuºi bine, chiar ºi dupã atîta timp -

lucru pentru care îl felicit sincer!-, cã a reuºit sã aplece urechea la strigãtele

de revoltã ale presei clujene ºi sã-ºi ºteargã lentilele aburite ale ochelarilor

pentru a vedea evidenþa, aceea cã oraºul nostru era “înþolit” ca o prostituatã

de pe centurã. Ieftin, facil, þipãtor.

Justiþia românã a consemnat, surprinzãtor, un act de dreptate. Doctorul

Radu Cãpîlneanu, demis din funcþia de director al Institutului Inimii de cãtre

oameni fãrã afecþiuni cardiace, dar cu evidente deranjamente mintale, a cîºtigat

la Curtea de Apel disputa cu procesomanul Eugen Nicolãescu, ministrul

Sãnãtãþii.  Repus în funcþie, cu imaginea nemeritat ºifonatã, dar curãþatã ºi

apretatã de justiþia românã, dr. Radu Cãpîlneanu este decis, scîrbit pe bunã

dreptate, sã-ºi dea demisia ºi sã nu mai aºtepte urmãtoarea mutare a

imprevizibilului ministru Nicolãescu.

Ce aº mai putea eu sã scriu despre criminalul lui Teo Peter ºi mascarada

de proces care l-a scos basma curatã? Nu mai am putere, nervi ºi rãbdare sã

reiau tot ceea ce alþii au analizat deja din toate perspectivele: politicã,

geopoliticã, dreptate, justiþie, drept internaþional, bun-simþ. Mã doare ºi mã

revoltã, însã, faptul cã “vizitiul dricului” lui Teo Peter, un taximetrist, român

asemeni marelui muzician pe care l-a dat Clujul, a refuzat sã meargã în SUA

pentru a depune mãrturie împotriva puºcaºului criminal pentru simplul motiv

cã “nu se merita”. Sigur cã altruismul ºi spiritul dreptãþii sînt calitãþi rare la
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acesteia. Deci, dacã înþeleg bine, un ofiþer de informaþii grãbit sã nu întîrzie

la birou, mahmur dupã o beþie “sub acoperire”, poate cãlca pînã în podea

pedala de acceleraþie a Jeep-ului, poate trece pe culoarea roºie a semaforului,

poate lua între roþi vreo doi copii  ºi pãrinþii aferenþi, poate trece peste ei,

poate pleca mai departe fãrã sã se uite mãcar în oglinda retrovizoare, ajunge

la birou, îºi bea cafeluþa de dimineaþã, iar seara poate pune capul liniºtit pe

pernã. ªi noi care am fãcut atîta tam-tam cã un puºcaº marin l-a ucis pe Teo

Peter ºi a scãpat basma curatã.

luni, 6 martie 2006

Auziþi nebunia de pe lume! Clujul a ajuns sã fie cel mai scump

oraº din România! Mai scump decît Bucureºti, Constanþa, Iaºi

sau Timiºoara! Trãiesc un sentiment oarecum ciudat. Ar trebui

sã fiu mîndru? Ar trebui sã mã simt mai bine? Oare românii din celelalte

oraºe importante ale þãrii ne invidiazã? Pentru cã a fi cel mai scump oraº din

România presupune, sau ar trebui sã presupunã, cã este ºi cel mai elegant ºi

cel mai curat ºi cel mai cosmopolit ºi cel mai deschis. Ar trebui sã mã împiedic

din metru în metru de cîte o reprezentanþã de renume sau de un magazin de

firmã, ar trebui sã pot alege dintre zeci de spectacole de teatru, balet, operã

sau film, ar trebui sã stau mult pe gînduri în ce galerie de artã sã intru, ar

trebui sã dau cu banul ca sã mã decid în ce restaurant elegant urmeazã sã-mi

duc nevasta. Strãzile ºi trotuarele ar trebui sã fie netede-oglindã ºi curate-bec.

În schimb, pe traseul pe care îl parcurg zilnic de acasã la serviciu ºi invers, nu

vãd decît mizerie cruntã, spaþii comerciale cu obloanele trase, cozi

interminabile la uºile farmaciilor, birturi proletare ºi oameni apãsaþi de grija

zilei de mîine. Dacã singurele criterii luate în calcul au fost preþul

apartamentelor, al metrului pãtrat de pãmînt intravilan, al kilului de cartofi ºi

al franzelei, atunci aceastã ierarhie în care Clujul se aflã înaintea tuturor

oraºelor din România este cel puþin mincinoasã.

Traian Bãsescu - întîiul securist al þãrii! Nu pot sã-l numesc altfel pe

preºedintele României care ºi-a pus oamenii de la Palatul Cotroceni sã-i aplice

ideile inepte ºi periculoase în ceea ce se vrea Statutul profesional al ofiþerilor

de informaþii. Statutul cu pricina stipuleazã cã ofiþerii de informaþii vor fi

exoneraþi de rãspunderea civilã sau penalã dacã, prin exercitarea atribuþiilor

de serviciu, vor vãtãma o persoanã sau vor aduce prejudicii patrimoniului
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“Da’ halatu’, doamnã, cît e halatu’, cît e halatu’? Scump, doamnã, scump!

Dincolo era mai ieftin!”. Jalnic...

În schimb, lui Gigi Becali, patronul Stelei, cealaltã echipã româneascã

ajunsã în sferturile de finalã ale Cupei UEFA dupã ce i-a mãtrãºit pe spaniolii

de la Betis, pare sã-i meargã din plin. Dupã ce, asemeni unui ºcolar sîrguincios,

a luat meditaþii în particular pe teme politice de la preºedintele Bãsescu, baºca

dacã luãm la socotealã ºi performanþa Stelei, n-ar fi de mirare ca latifundiarul

din Pipera ºi partidul proprietate personalã sã mai fi cîºtigat cîteva procente

în sondaje.

luni, 20 martie 2006

Iatã, doamnelor, domniºoarelor ºi domnilor, ceea ce nu a reuºit Alianþa

PNL-PD ºi preºedintele Traian Bãsescu, adicã sã-l mazileascã pe

Adrian Nãstase, a reuºit PSD, adicã tocmai partidul al cãrui preºedinte

executiv este. Istoria nu-i nouã, a pãþit-o, ºi chiar mai urît, marele Cesar din

partea senatorilor sãi în frunte cu Brutus. Dar nu asta ar fi marea problemã.

Sînt curios dacã, ºtiindu-se cu sacii-n cãruþã, altfel spus cu funcþia de preºedinte

al Camerei Deputaþilor pentru care s-au scremut atît, virtuoºii din Alianþa

D.A., conduºi haiduceºte de preºedintele Traian Bãsescu, vor continua lupta

împotriva corupþiei. Tare mi-e teamã cã acest obiectiv va înceta de acum sã

mai figureze pe lista de prioritãþi a guvernului ºi a preºedinþiei.

“Catargul” pe care s-a înãlþat steagul portocaliu în momentul cîºtigãrii

alegerilor prezidenþiale de cãtre pedistul Traian Bãsescu a fost lovit de vîntul

vremurilor ºi s-a prãbuºit. Omul de afaceri Florian Anghelescu, cãci el este

catargul despre care scriam mai sus, s-a sinucis. Una din douã! Ori portocaliul

este o culoare deprimantã care îndeamnã la suicid, ori Florian Anghelescu,

devenit celebru ºi bogat datoritã unui produs care îi purta numele, þigãrile

“Anghelescu”, este dovada, impropriu spus “vie”, cã “tutunul dãuneazã grav

sãnãtãþii!”.

De o neliniºtitoare stare de depresie dublatã de manifestãri schizofrenice

pare sã sufere ºi vicepremierul George Copos, patronul echipei Rapid

Bucureºti. Cum aº putea sã mã gîndesc la altceva din moment ce, întrebat

fiind despre marea performanþã a echipei sale de a se califica în sferturile de

finalã ale Cupei UEFA în dauna nemþilor de la Hamburg, acesta a rãspuns,

fãrã nici o legãturã cu subiectul, bîlbîit ºi agitat: “Mã simt hãituit! Da, da, sînt

hãituit de ANAF! Bodu, mã urmãreºte Bodu!”. Parcã era ãla din reclamã:
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pentru 24 de ore toþi vagabonzii, iar alcoolicii notorii erau internaþi, tot pentru

o zi, la dezalcoolizare. Dacã ãsta este preþul pe care trebuie sã-l plãtim pentru

ca oraºul nostru sã arate bine, atunci îl aºteptãm sãptãmînal pe Bãsescu la

Cluj. Pentru cã, din pãcate, Înalt Preasfinþitul Bartolomeu Anania nu poate fi

ridicat în rang sãptãmînal.

luni, 27 martie 2006Sãptãmîna abia încheiatã a consemnat un eveniment important

pentru toþi clujenii, credincioºi ori atei deopotrivã. Înalt

Preasfinþitul Arhiepiscop Bartolomeu Anania, mitropolit al

Vadului, Clujului ºi Feleacului, a fost înaintat în funcþie, devenind mitropolit

al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, un fel de promovare din Divizia

“B” în Divizia “fantastico-dumnezeiascã”. Înscãunarea Înalt Preasfinþitului

Bartolomeu Anania a adunat în faþa Catedralei Bisericii Ortodoxe din buricul

tîrgului zeci de mii de credincioºi, dar ºi oameni fãrã nici un Dumnezeu,

interesaþi doar sã le fie vãzute feþele la televizor. Printre aceºtia l-am ginit ºi

pe preºedintele Traian Bãsescu, care nu a ratat ocazia unei ieºiri la rampã în

faþa presei pentru a hãhãi pe diverse teme. Venirea lui Bãsescu la Cluj a fost,

în cele din urmã, un lucru cît se poate de bun, pentru cã altfel, probabil, nu am

fi avut norocul sã-l vedem pe primarul Emil Boc prezent la eveniment, ºtiut

fiind faptul cã se simte mult mai bine la Bucureºti, în postura de preºedinte al

PD. Mai mult, aceastã ocazie (ridicarea în rang a Înalt Preasfinþitului

Bartolomeu Anania sau venirea la Cluj a preºedintelui Traian Bãsescu, nu

ºtiu, îmi este neclar adevãratul motiv!), a prilejuit ºi o cosmetizare a zonei,

care a constat în acoperirea gropilor, vopsirea trecerilor de pietoni, plantarea

cîtorva rãsaduri cu flori ornamentale ºi, logic, bulversarea traficului rutier pe

toatã durata zilei de vineri, cînd s-au fãcut toate acestea. Am devenit, preþ de

cîteva ore, aproape nostalgic ºi mi-am adus aminte de vremurile în care

Ceauºescu era aºteptat la Cluj cu ocazia vreunei vizite sau adunãri populare

ºi tot oraºul intra într-o fierbere nemaivãzutã, în timpul cãreia se asfaltau

drumurile pe care urma sã vinã “împuºcatu”, se zugrãveau faþadele caselor de

pe traseu, se vopseau gardurile vii ºi copacii cu “Duco” verde, se arestau
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doar pe turci ºi sîrbi. Sã mã iertaþi, dar tipul care a fãcut acest studiu este un

tîmpit! Un prost! Este clar cã individul nu a auzit de cazurile din zona Sucevei

unde niºte copii cu vîrste de un an ºi jumãtate, de trei ºi de cinci ani au întocmit

cereri olografe de retrocedare a unor pãduri. ªi, culmea, acestea au fost

acceptate de Comisia judeþeanã Suceava în afara termenului legal de depunere,

au fost puºi în posesie ºi au primit chiar titluri de proprietate. Pãi bã, stupid

englishman, dupã cum vezi, sîntem un popor de genii. Aratã-mi un suspus al

reginei care la vîrsta de un an ºi jumãtate ºtie sã scrie ºi sã rezolve o retrocedare

în Sherwood, pãdurea unde îºi fãcea de cap Robin Hood, ºi atunci, da, te

cred!

luni, 3 aprilie 2006

Sãptãmîna abia încheiatã a fost o glumã. Mãcar de-ar fi fost o glumã

bunã, în spiritul ºi atmosfera zilei de sîmbãtã, 1 aprilie, Ziua

Pãcãlelilor. Dar a fost o glumã cît se poate de proastã. Pentru

prima datã de cînd mã ºtiu, în acest an, de 1 aprilie, nu am rîs. N-am schiþat

nici mãcar un zîmbet.

Nu a fost nici o pãcãlealã faptul cã gazele naturale s-au scumpit cu 3,8 la

sutã ºi, implicit, toate celelalte, de la franzelã pînã la chiloþi ºi de la scobitori

pînã la prezervative ºi, cu atît mai mult, nu am avut cum sã rîd cînd sîmbãtã,

în prima zi a lunii, bolnavii s-au adunat în haite sau cete, ca haiducii, ºi s-au

pus la cozi interminabile pentru a încerca sã punã mîna pe niºte compensate.

Nu am mai vãzut aºa cozi de prin anii ’80, cînd mã trezea mama pe la ora 3

dimineaþa sã stau cu ea la coadã la carne în speranþa unui kil de fleicã în plus.

Ce-i drept, aº fi putut rîde în hohote cînd am auzit de intenþia sau iniþiativa

(nici nu ºtiu cum sã-i spun!?!) primarului Emil Boc de a acorda elevilor din

clasele a XI-a un ajutor în valoare de 250.000 de lei pentru cumpãrarea de

cãrþi. Nu carte (una), ci cãrþi (mai multe)! Acuma, una din douã! Ori domnul

Emil Boc nu a intrat de mult, de foarte mult timp într-o librãrie ca sã aibã, cît

de cît, o idee în ceea ce priveºte costul unei cãrþi, a unui manual, a unei

culegeri de probleme, ori s-a gîndit cã, de 250.000 de lei, elevii din clasele a

XI-a îºi vor cumpãra cãrþi de ºeptic, de filcãu, de 66, de poker sau canastã.

Un individ, englez parcã, sociolog cred, a fãcut public un studiu al

coeficientului de inteligenþã al cetãþenilor din toate þãrile europene. Potrivit

acestui studiu, germanii ºi olandezii ocupã primele locuri cu un IQ de 107,

urmeazã polonezii ºi suedezii cu un IQ de 106, iar românii se aflã la coadã, pe

aceeaºi treaptã a clasamentului împreunã cu bulgarii, cu un IQ de 90. Îi depãºim
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ore înainte. Pentru prestaþia sa, preºedintele Bãsescu s-a autoretrogradat din

punct de vedere moral, iar cine a avut ochi sã vadã ºi urechi sã audã l-a

sancþionat cu un binemeritat cartonaº roºu.

Tot în aceastã sãptãmînã, preºedintele Traian Bãsescu a mai fãcut o

declaraþie bizarã. Vezi doamne, dupã terminarea mandatului (sau mandatelor)

de preºedinte, se va retrage total ºi definitiv de pe scena politicã ºi îºi va

vedea numai ºi numai de familie ºi casã. Dar cine mai stã sã-l creadã dacã

perioada de valabilitate a declaraþiilor sale expirã dupã 24 de ore?

luni, 10 aprilie 2006

Asemeni unui diamant gãsit  într-un morman de balegã, tot aºa,

seara de joi a fost una strãlucitoare, exact la mijlocul unei

sãptãmîni cenuºii, reci ºi ploioase. A fost o searã în care toþi

românii, deopotrivã microbiºti sau indiferenþi faþã de fenomenul fotbalistic,

au fost conectaþi la partida dintre Steaua ºi Rapid din cadrul sferturilor de

finalã ale Cupei UEFA, miza fiind calificarea în semifinalele competiþiei. Nu

a cîºtigat nici una, nici alta, dar de calificat s-a calificat Steaua. Rapidul meritã,

însã, toatã consideraþia pentru modul superb în care s-a luptat, cu atît mai

mult cu cît calificarea Stelei, dupã douã rezultate de egalitate, a fost decisã de

un gol marcat în deplasare.

Lãsînd la o parte meciul în sine, meritã subliniatã evoluþia jalnicã a

preºedintelui-jucãtor Traian Bãsescu pe “gazonul” mizerabil al politicii. În

urma unor declaraþii jignitoare ale lui Gigi Becali, patronul Stelei, la adresa

lui George Copos, vicepremier ºi patronul rivalei Rapid, ºi Cãlin Popescu

Tãriceanu, primul ministru al României, preºedintele Bãsescu a luat decizia

de a nu lua loc în tribuna oficialã a stadionului naþional “Lia Manoliu” la

partida Steaua-Rapid. O decizie înþeleaptã pentru care, la momentul declaraþiei,

l-am apreciat sincer. O decizie logicã, normalã, din partea primului om al

þãrii, prin care se disocia de un comportament ºi un limbaj suburban al unui

om implicat, la rîndul lui, în plan politic. Însã, într-o demonstraþie de purã

ipocrizie, preºedintele Bãsescu ºi-a cãlcat rapid principiile în picioare ºi,

imediat dupã meci, a dat fuga-fuguþa la restaurantul unde jucãtorii Stelei,

staff-ul tehnic ºi patronul Gigi Becali sãrbãtoreau calificarea. ªi dã-i bãute ºi

mîncate pînã dimineaþa cot la cot cu cel pe care îl dezaprobase cu nici 24 de
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priviri languroase ºi provocatoare, iatã cum îi stã bine unei femei care face

politicã în România! Mã întreb în care altã þarã, afarã de România, ar fi posibil

aºa ceva? Sau cîte zile, ore sau minute ar fi trecut de la apariþia pe tarabe a

revistei cu un astfel de pictorial ºi pînã la demisia sau demiterea din orice

funcþie ºi eliminarea definitivã din viaþa publicã? Sînt de acord cã politica e o

curvã, dar mi se pare anormal ca politica sã fie fãcutã de curve. Sã mã ierte

Dumnezeu cã vorbesc aºa!

Tuturor, deopotrivã, buni sau rãi, proºti sau deºtepþi, generoºi sau hapsîni,

pãcãtoºi sau virtuoºi, le urez Sãrbãtori fericite, luminã în case ºi în suflete!

marþi, 25 aprilie 2006

Hristos a Înviat! Sãptãmîna trecutã a fost cea a Patimilor lui Hristos.

A venit, însã, rîndul nostru sã pãtimim. Sigur, nu toþi ºi nu în

acelaºi fel. Existã ºi excepþii, aºa cum ne stã bine, nouã, românilor.

În sudul þãrii e jale, Dunãrea a rupt digurile unul cîte unul ºi sate întregi au

fost înghiþite de ape. Am vãzut români îndoindu-se de Dumnezeu dupã o

viaþã întreagã trãitã în credinþã, dar ºi români încredinþaþi cã singura scãpare

tot de la Dumnezeu va veni, cu toate nenorocirile pe care Le abate asupra lor.

Am vãzut români luptînd, cot la cot, în lupta aparent inegalã cu puhoaiele,

într-o variantã contemporanã a luptei dintre David ºi Goliat, dar am vãzut ºi

români mult mai preocupaþi în a pãzi de ape crîºma din sat, asemeni pãcãtoºilor

din Sodoma ºi Gomora. Iatã, la altã scarã ºi sub alte forme, istoria se repetã.

Am vãzut români solidari în durere cu cei nãpãstuiþi de soartã în cea mai

importantã sãptãmînã a anului din viaþa oricãrui creºtin, împãrþind, creºtineºte,

puþinul pe care îl aveau. Dar am vãzut ºi români îmbuibaþi care au mers la

Înviere cu ºalupa, singurele patimi, singurele chinuri, singurele suferinþi fiind

mahmureala de dupã beþia cu ºampanie franþuzeascã ºi deranjamentele

stomacale de la prea multe icre negre.

Incredibil! Inacceptabil! Incalificabil! Elena Udrea, blondina care s-a

erijat în avocata preºedintelui Traian Bãsescu, fîþa care ne spune de pe ecranul

televizorului nouã, românilor, cine are dreptate ºi cine greºeºte, cine e prost ºi

cine e deºtept, ce partid slab e PNL-ul a cãrui membrã a fost ºi ce partid

puternic e PD-ul a cãrui membrã este, cum ar trebui sã funcþioneze Alianþa

PNL-PD ºi cîte ºi mai cîte, ºi-a prezentat formele (de altfel, destul de

apetisante!) într-un pictorial care o înfãþiºeazã asemenea unei vampe a anilor

’60. Decolteuri largi ºi adînci, craci descoperiþi pînã la limita “bulinei roºii”,
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Tot sãptãmîna trecutã, caporalul Bogdan Hîncu a murit departe de þarã,

tocmai în Irak, acolo unde l-a trimis preºedintele Traian Bãsescu, vezi

Doamne!, sã apere România de terorism. Sigur, caporalul Bogdan Hîncu a

fost trimis în Irak ºi de nevoile pe care doar solda de vreo douã mii ºi ceva de

dolari pe lunã i le-ar fi rezolvat. Dar asta deja e o altã problemã.

În încheiere, sã mai spunem cã, tot în cea de a 17-a sãptãmînã a anului,

Steaua a pierdut calificarea în finala Cupei UEFA dupã ce la Bucureºti cîºtigase

cu 1-0, iar la Middlesbrough conducea, la un moment dat, cu 2-0. A urmat o

orã de coºmar, patru goluri engleze ºi cîteva procente în minus în sondaje

pentru preºedintele Partidului Noua Generaþie, Gigi Becali. Este, poate,

singurul lucru bun pe care l-a adus înfrîngerea Stelei.

marþi, 2 mai 2006

Era o vreme, mai anii trecuþi, cînd noi, ardelenii în general, ºi

clujenii în special, trãiam un sentiment de frustrare, nemulþumiþi

fiind de faptul cã nu eram reprezentaþi la vîrf prin cele ministere,

guvern ori partide aflate la putere. Asta din cauza miticilor, sudiºtilor sau

cum vreþi sã-i numiþi, care se înghesuiau la ciolane nelãsîndu-ne loc, nouã,

ardelenilor, clujenilor, nici mãcar un tendon de ros. Trãiam cu impresia cã

odatã schimbatã aceastã situaþie totul va fi mai bine, mai corect, cã lucrurile

vor fi fãcute aºa cum ne place nouã, adicã aºezat, gîndit temeinic, cinstit. Ei,

uite cã, între timp, situaþia s-a schimbat un pic. Avem ºi preºedinte de partid

aflat la putere, am avut ºi avem miniºtri, dar schimbarea la care ne gîndeam

nu a avut loc. Ba din contrã, din cauza cîtorva clujeni sau reprezentanþi ai

clujenilor, restul românilor ne înjurã, acum, mãrunt din buze.

De parcã nu ar fi fost de ajuns cã Emil Boc, din postura de preºedinte al

Partidului Democrat, ºi Mihail Hãrdãu, din cea de ministru PD-ist al

învãþãmîntului, prin acþiunile, deciziile ori declaraþiile lor, uneori hilare, alteori

de-a dreptul scandaloase ne-au fãcut de rîs, iatã, zilele acestea am avut parte

de o altã ruºine, de data aceasta din partea senatoarei PNL de Cluj, Norica

Nicolai. E adevãrat, legislatura trecutã a fost senatoare de Cãlãraºi, lucru care

ar explica oarecum  tipul sudist de comportament ºi atitudine, dar asta nu ar

trebui sã-i scuze gafele cu iz de Cod Penal. Ce a ºtiut sã facã “þaþa” Norica?

Nici mai mult, nici mai puþin decît sã-i permitã unei aºa-zise nepoate sã intre

în sala Senatului, în plenul unei ºedinþe ºi sã voteze în locul ei ºi al unui alt

senator PNL, ªerban Strãtilã. Prinsã cu mîþa-n sac, Norica Nicolai a gãsit de

cuviinþã cã cea mai potrivitã reacþie e aceea de a-ºi ridica poalele în cap în

faþa jurnaliºtilor care au surprins inimaginabilul eveniment.
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U n preºedinte în plin program de recuperare ºi un guvern

irecuperabil, iatã imaginea României acestor zile! Niciodatã în

cei 16 ani ºi jumãtate de la Revoluþie încoace România nu a

arãtat mai bolnavã, mai neputincioasã, mai fãrã vlagã. “Boalã lungã, moarte

sigurã”, spune o vorbã. Nimic mai adevãrat, acesta cred cã este diagnosticul

care poate fi trecut în “fiºa de sãnãtate” a României.

Preºedintele Traian Bãsescu s-a întors tuns, frezat ºi operat de la Viena,

unde, crede el, sînt doctori  mai pricepuþi, mai deºtepþi ºi mai frumoºi decît ai

noºtri. A stat acolo vreme de o sãptãmînã ºi s-a întors, mai mare mila!, ºontîc-

ºontîc, mai sãrac cu vreo 30.000 de euro, la românii care l-au votat. Ce þeapã

a luat preºedintele! Pãi sã vã spun eu, am un prieten operat de hernie de disc

(la fel ca preºedintele Bãsescu!) între vertebrele L4-L5 (la fel ca preºedintele

Bãsescu!), doar cã el a fost operat aici la Cluj, de cãtre doctorul Florian. ªi,

credeþi-mã, dupã ºapte zile de la operaþie prietenul meu prindea iepuri. Acum,

preºedintele urmeazã un intens ºi elaborat program de recuperare într-o

garsonierã de lux a Spitalului Elias. Bineînþeles, gratis! Frumos! Bine cã a

putut sã dea 30.000 de euro austriecilor, iar aici nu-ºi plãteºte nici spitalizarea.

“Nu-i prost cine mîncã ºapte pîini, prost îi cine le dã”, zice o altã vorbã. Ce

miºcare deºteaptã ar fi putut face preºedintele dacã s-ar fi lãsat operat de

cãtre doctorii noºtri, iar la final ar fi donat 30.000 de euro unui spital care, din

lipsã de fonduri, obligã pacienþii sã-ºi aducã de acasã spirt, pansamente, rivanol

ºi medicamente.

Ministrul Flutur, declarat la un moment dat de cãtre premierul Tãriceanu

ca fiind unul dintre cei mai performanþi miniºtri din 1990 încoace, dovedeºte

o incompetenþã criminalã. O demitere ar fi, cred, cea mai micã pedeapsã,

Cea de a 18-a sãptãmînã a anului a confirmat faptul cã, atunci cînd vin

necazurile, vin cîte trei. Iar Gigi Becali a simþit-o pe propria lui piele.

Dupã ce i s-a nãruit visul de mãrire europeanã cînd Steaua a ratat

calificarea în finala Cupei UEFA dupã un retur de pominã cu englezii de la

Middlesbrough, iar cîteva zile mai tîrziu cei pe care îi numea “ciori” într-un refren

lãlãit alãturi de Adi de la Vîlcea îi fãcea mucii cravatã -altfel spus, Steaua-Rapid

0-2-, iatã, în meciul cu numãrul “3”, Gigi Becali e pe cale sã o încaseze în disputa

cu DNA care, lãsînd la o parte prietenia de circumstanþã a latifundiarului din

Pipera cu preºedintele Traian “Hãhãhã” Bãsescu, pare foarte interesatã de niscaiva

evaziuni fiscale de cîteva milioane de euro reprezentînd neplata impozitelor pentru

salariile jucãrioarelor sale fotbalistice.

Dar, de departe, cea mai tare ºtire a sãptãmînii trecute e alta. E pe bune ºi am

citit-o în mai toatã presa, iar posturile de televiziune s-au întrecut sã o prezinte.

Cicã penisul lui Tutankamon a fost (re)gãsit dupã 40 de ani. Deºi se crezuse pînã

mai ieri cã “organul” faraonului fusese vîndut contra unei mari sume de bani de

contrabandiºti sau vînãtorii de comori imediat dupã descoperirea mormîntului

(asta da comoarã, ce sã zic!?!), penisul cu pricina fusese, de fapt, tot timpul acolo.

El a fost (re)descoperit cu ajutorul unei scanãri cu raze X, cãzut “la datorie” în

nisipul care înconjura mumia faraonului. Doamne iartã-mã!, chiar ºi mumificat,

cum e sã descoperi un penis doar în urma unei scanãri cu raze X? Cît de minuscul

putea fi? Vã imaginaþi ce complexe trebuie sã fi avut trimisul zeilor pe pãmînt din

pricina asta? Oricum, deja mã simt mult mai bine cel puþin din douã motive.

Primul motiv ar fi cã dacã cea mai grozavã civilizaþie a lumii antice, cu toate

realizãrile ei grandioase, a stat la penisul minuscul al faraonului Tutankamon,

atunci nu ar trebui sã existe nici un motiv sã fim deranjaþi cã stãm la… mîna

preºedintelui Traian Bãsescu! Al doilea motiv refuz sã îl dezvãlui!

luni, 8 mai 2006
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Cel puþin un demnitar român din perioada guvernãrii Nãstase a

primit o ºpagã de 7 milioane de lire sterline în urma achiziþionãrii

de cãtre statul român a douã fregate engleze mîncate de ruginã

contra sumei de 116 milioane de lire sterline. ªtirea-bombã a picat la puþinã

vreme dupã ce pe strãzile Bucureºtiului homosexualii ºi lesbienele, cot la cot

ºi sîn la sîn cu prostituatele de pe centurã, au defilat sub o ploaie de ouã

aruncate de la balcoanele blocurilor de cãtre bãbuþe cu frica lui Dumnezeu ºi

o ploaie de flegme ºi lovituri de bîtã ale unor bãieþi neduºi la bisericã. Dacã în

alte vremuri, la genul ãsta de afaceri, nu discuta nimeni fãrã un comision de

cel puþin 10%, iatã, tarifele pentru care “presteazã” demnitarii noºtri se ieftinesc

pe zi ce trece. O ºpagã de (doar) 7 milioane de lire sterline din 116 confirmã

faptul cã, odatã cu trecerea timpului, demnitarii noºtri încep sã se prostitueze.

Aºa cã nu mi s-ar fi pãrut deloc surprinzãtor dacã în porþiunea din coloana de

manifestanþi rezervatã prostituatelor de pe centurã am fi vãzut defilînd ºi cîteva

feþe cunoscute ale unor foºti ºi actuali demnitari.

luni, 12 iunie 2006

pentru cã de demisie de onoare sau de bun simþ, la cum þine cu dinþii de scaun

ministrul lepidopter, nici nu se pune problema. Gripa aviarã a reizbucnit cu o

forþã nemaiîntîlnitã ºi a ajuns în Capitalã. Cu atît mai surprinzãtor cu cît þãrile

vecine -Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Ucraina, Moldova- nu se (mai) confruntã

cu asemenea problemã. Ca de obicei, au fost gãsiþi vreo 2-3 acari Pãun, astfel

cã responsabilul moral de genocidul zburãtoarelor a fost scos nevinovat.

Ei, ºi pentru cã avem un preºedinte atît de deºtept ºi inspirat, baºca un

guvern atît de competent ºi valoros, aderarea României la Uniunea Europeanã

în data de 1 ianuarie 2007 nu mai pare atît de sigurã. Va trebui sã aºteptãm cu

emoþie ºi cu sufletul la gurã pînã în octombrie, cînd vom primi rãspunsul

definitiv.

luni, 22 mai 2006
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declaraþiilor sale, 120 au fost deja rezolvate. Nu m-am dus sã verific în teren

sau sã le numãr, cert este cã prioritate au avut strãzile cartierului Zorilor, cele

din zona în care locuieºte domnia sa. Tot atunci, Emil Boc promitea pentru

primul an de mandat 1.500 de locuinþe sociale ºi, pînã în 2008, la terminarea

mandatului, 3.000 de astfel de locuinþe. Ei bine, abia luna viitoare vor fi

terminate primele douã blocuri, situate pe Calea Floreºti, fiecare a cîte 54 de

apartamente. Cam puþin în comparaþie cu cele 4.000 de cereri de locuinþe

depuse pe adresa Primãriei. Pînã una alta, centrul oraºului este un imens ºantier,

traficul rutier e un coºmar, iar parkingurile se aflã, în continuare, doar în

stadiu de proiecte. Neîndoielnic, chiar dacã a strîns bile negre cît sã umple o

calã întreagã de avion  “Air Boc”, primarului Clujului i se pot acorda ºi cîteva

bile albe. Relevant mi se pare, însã, rezultatul unui sondaj de opinie realizat

de un ziar local clujean. La întrebarea “A reuºit primarul Emil Boc sã schimbe

faþa Clujului dupã doi ani de mandat?”, 53% dintre respondenþi au rãspuns

“NU”.

luni, 26 iunie 2006

Dacã tot am avut parte de o sãptãmînã în care le-a fost evaluatã

elevilor absolvenþi de clasa a VIII-a capacitatea, cred cã nu ar fi

deloc nepotrivit dacã ar exista ºi o sãptãmînã în care am evalua

capacitatea celor care ne conduc, într-un fel sau altul. Cã e vorba de preºedintele

þãrii sau de premier, deputaþi ori senatori, miniºtri sau secretari de stat, primari

ori prefecþi, sã-i adunãm cumva pe toþi în niºte sãli de clasã, sã-i punem în

faþa unei foi de hîrtie, cu pixul în mînã, ºi sã ne demonstreze cît sînt ei de

capabili. Sau, mãcar, cît au fost ei de capabili în cei doi ani de la alegeri

încoace. Pentru cã, iatã, cel puþin în ceea ce ne priveºte pe noi, clujenii, în

sãptãmîna care a trecut, a 25-a a anului, mai exact marþi, 20 iunie, s-au împlinit

doi ani de cînd destinele primãriei clujene au fost preluate de Emil Boc. Mulþi

dintre dumneavoastrã vor spune cã este doar un (alt) prilej de a mã lega de el.

ªi am sã-i contrazic recunoscînd faptul cã Emil Boc a reuºit, (ºi) din calitatea

sa de preºedinte al unui partid aflat la guvernare, sã direcþioneze spre Cluj,

dinspre Bucureºti, mult mai mulþi bani de la bugetul de stat. Însã, sînt convins,

nici nu a fost foarte greu sã realizeze acest lucru din poziþia în care se aflã,

fãrã a mai pune la socotealã faptul cã precedentul primar al Clujului, Gheorghe

Funar, s-a dovedit a fi, timp de 12 ani, unul catastrofal. Adicã, dacã vã mai

aduceþi aminte, acel Gheorghe Funar care fabulá despre tunele pe sub Dealul

Feleacului ºi metrou prin mãruntaiele Clujului. Ei bine, acum, Emil Boc viseazã

numai parkinguri subterane, probabil, în locul staþiilor de metrou gîndite de

Gheorghe Funar. Dar sã nu fiu maliþios. Pot fi, însã, concret. Acum doi ani ºi

cîteva zile, Emil Boc prezenta clujenilor un amplu program de asfaltare a

strãzilor oraºului. Din cele 288 de strãzi ce urmau a fi transformate din uliþe

desfundate în cãi de acces la nivel (vest)european, dacã e sã dau crezare
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steagului italian. Germanii au ajuns în finala micã jucatã împotriva Portugaliei

(n.red. pe care au ºi cîºtigat-o sîmbãtã seara cu 3-1) ºi datoritã celor ºapte

goluri marcate de Klose ºi Podolski, doi polonezi. Portughezii îºi au ºi ei

“naturalizatul” lor, pe brazilianul Deco. ªi am scris doar de patru echipe,

ultimele rãmase în competiþie, cele care în acest final de sãptãmînã ºi-au

disputat cele douã finale, cea micã ºi marea finalã.

Ei, dar dacã tot e la modã globalizarea (ºi) în fotbal, ce-ar fi sã facem ºi

noi niºte transferuri rãsunãtoare. Numai douã pentru început. Unul care sã-l

înlocuiascã pe “jucãtorul” Bãsescu ºi altul care sã-l înlocuiascã pe “antrenorul”

Tãriceanu. Mai ºtiþi, poate prindem ºi noi o finalã, cã aºa nu cred cã o sã

trecem degrabã de… preliminarii!

luni, 10 iulie 2006

Între meciurile dintre un preºedinte, Traian Bãsescu, ce se considerã

“jucãtor”, dar care, evident, este prins mai tot timpul în “ofsaid”, ºi

un premier, Cãlin Popescu Tãriceanu, care se dovedeºte  “antrenorul”

unei “echipe retrogradabile”, iatã, am avut parte timp de o lunã de zile întreagã

de fotbal - turneul final al Campionatului Mondial din Germania. La ora cînd

citiþi aceste rînduri, el tocmai ce s-a încheiat. Asearã, mult dupã ora de închidere

a ediþiei ziarului nostru, odatã cu finala Italia-Franþa (n.red., 1-1 dupã timpul

regulamentar de joc, 5-3 dupã executarea loviturilor de departajare), lumea

ºi-a luat la revedere de la fotbal pînã în 2010, cînd Africa de Sud va gãzdui

urmãtoarea Cupã Mondialã. Din punctul meu de vedere, urmãtorul C.M. de

fotbal n-are decît sã fie nu peste patru ani, ci peste 104 ani. Fotbalul vãzut la

tv. în aceastã ultimã lunã m-a dezamãgit profund. Nici fotbalul nu mai este

fotbal. Parcã era mai frumos atunci cînd urcam pe dealurile Fãgetului ºi, cu

un televizor sport alimentat de la bateria maºinii, încercam sã “prindem”

ungurii ºi urmãream marile competiþii fotbalistice mondiale, europene sau

inter-cluburi. Sigur, nu aveam televizoare color, iar imaginea era destul de

“purecoasã”, dar, repet, fotbalul era fotbal. Olandezii lui Cruyff erau olandezi,

francezii lui Platini erau francezi, nemþii lui Rumenigge erau nemþi, italienii

lui Rossi erau italieni. Acum, mai mare minunea! Franþa are doar trei francezi

100% în primul „11": Ribery, Sagnol ºi Barthez. În rest, toþi provin din fostele

colonii. Auziþi nume de francezi: Abidal, Makelele, Malouda, Saha,

Chimbonda, Boumsong, Dhorasoo, Diarra ºi mã opresc. Chiar ºi marele

Zinedine Zidane, jucãtorul emblematic al “cocoºilor galici”, are origini

magrebiene. Italia are ºi ea un “naturalizat”: Camoranesi, care, argentinian

fiind, ºi-a descoperit o strãbunicã italiancã ºi, astfel, poate juca sub culorile
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canal îl intereseazã faptul cã cineva a murit din cauza lui? Vã asigur cã nu!

Ceea ce îl intereseazã sînt cele cîteva sute de mii de lei cu cît a vîndut capacul

la fier vechi. Din partea lui puteau muri o sutã de oameni.

Se furã ºine de tren, cabluri electrice de pe marginea cãilor ferate. Credeþi

cã acei nemernici de hoþi se gîndesc mãcar o clipã la tragediile pe care le-ar

putea declanºa? La fel, vã asigur cã nu! Pentru ei viaþa unor oameni nu are

nicio valoare. Au valoare doar banii pe care îi iau de pe urma hoþiei.

Se “înþeapã” conductele de combustibil, se furã panourile ºi indicatoarele

de pe ºosele, iar hoþii nu se gîndesc nici mãcar o milisecundã cã cineva ar

avea de suferit din cauza asta.

ªi atunci, vã întreb, sîntem, noi, românii, un popor de criminali ºi de

hoþi? Vã las (ºi) pe dumneavoastrã sã rãspundeþi!

luni, 17 iulie 2006

Sîntem, noi, românii, un popor de criminali ºi de hoþi? Iatã o

întrebare care, cred, îi va deranja pe mulþi! Dar rãspunsul, cu

siguranþã, îi va deranja pe toþi! Da, noi, românii, sîntem un popor

de criminali! Ucidem cu premeditare, nici mãcar prin imprudenþã. Da, noi,

românii sîntem un popor de hoþi! Furãm cu orice prilej. Dar de unde aceastã

vehemenþã un pic paranoicã, ºi, neîndoielnic, exageratã? Pentru cã, sper cã

vã daþi seama, stimaþi cititori, în realitate, nu toþi românii sînt criminali ºi

hoþi. ªtiu ºi eu asta. Cunosc mulþi, foarte mulþi oameni buni, cinstiþi, integri.

ªi sînt mulþi, foarte mulþi oameni buni, cinstiþi, integri pe care nici mãcar nu

îi cunosc. Ceea ce vreau eu, de fapt, este sã subliniez o idee. De aceea, recunosc,

exagerez. Totuºi, ce m-a determinat sã afirm o asemenea monstruozitate?

Sã o luãm pe rînd. Zilele trecute, Aron Ballo, redactorul ºef al ziarului

“Szabadsag”, a murit într-un cumplit accident de maºinã. Se întorcea de la

Satu Mare. Era 11 noaptea. La o depãºire, în faþã i-a apãrut o cãruþã

nesemnalizatã, iar tragedia nu a putut fi evitatã. Aron Ballo avea doar 38 de

ani. ªi acum întreb. Ce cãuta o cãruþã nesemnalizatã la ora 11 noaptea? Un

om harnic ºi gospodar, la ora 11 noaptea doarme, obosit dupã o zi de muncã.

Vacile vor fi fost hrãnite ºi bãgate în grajd, iar cãruþa parcatã în ºurã. Pãi vã

zic eu, un om într-o cãruþã nesemnalizatã, la ora 11 noaptea, merge sau vine

de la furat! Furat de lemne sau iarbã sau fîn sau, la dracu!, nici mãcar nu

conteazã. Merge sau vine de la furat camuflat de întunericul nopþii.

Miercuri seara, un tînãr de 27 de ani a murit într-un accident care a avut

loc pe str. Plevnei din dragul nostru oraº. A intrat  cu o roatã într-o gurã de

canal al cãrei capac fusese furat. Maºina s-a rãsturnat, a intrat sub un TIR ºi,

la fel, tragedia nu a putut fi evitatã. Credeþi cã pe cel care a furat capacul de
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Mi-e greaþã! Nu e o figurã de stil. Fizic, chiar îmi este greaþã. De

douã sãptãmîni încoace mã supãrã un deranj stomacal ºi tot ce

mãnînc simt cã-mi vine înapoi sub formã de vomã. Iar glandele

salivare parcã au luat-o razna. Mi se umple gura de flegmã ºi scuipat. ªi

atunci, normal, îmi vine sã flegmez, sã scuip. Am intrat în panicã ºi m-am dus

la doctor. Analize, teste, consultaþii. Nimic! Pilule, hapuri, injecþii. Niciun

efect! Bolnav fãrã diagnostic ºi fãrã tratament. Boalã lungã moarte sigurã. Ce

sã fie, ce sã fie? Eram pe punctul sã devin o ciudãþenie medicalã, caz de

studiu în facultãþile de medicinã, subiect de doctorat ºi, probabil, urmãtorul

exponat în Muzeul “Antipa”, într-un imens borcan cu formol, alãturi de

“elefanþi cu trompa mare,/ ºarpele cu cinci picioare/ ºi furnica zburãtoare”.

Pînã cînd cauza aºa-zisei boli s-a lãmurit dintr-o datã. Într-o clipã. N-a

fost nevoie de niciun tratament, de niciun medicament. Boala mea (dacã poate

fi vorba de o boalã!) nu are, de fapt, nicio cauzã medicalã. De vinã e televizorul!

Iar momentul de revelaþie l-am avut cînd am vãzut-o pe Mona Muscã la

televizor. Doamne, cît am vomat! Am dat tot afarã din mine. ªi cît am avut

mai apoi de curãþat flegma ºi scuipatul de pe ecranul televizorului. Marea

doamnã a politicii româneºti, politicianul cel mai de încredere în sondaje,

iniþiatoarea ºi susþinãtoarea Legii lustraþiei, reper de moralitate, n-a fost altceva

decît o securistã ordinarã, cu angajament semnat. Doisprezece ani, din 1977

ºi pînã în 1989, Musca a bîzîit pe rahat, pardon!, a ºoptit la Securitate. A

trebuit sã vinã CNSAS dupã 16 ani de la revoluþie ºi sã-i dea cu pliciul, pardon!,

cu dosarul peste bot. Marile surprize nu se vor încheia cu Mona Muscã. Vom

fi surprinºi de multe ori de acum înainte. Nu de alta, dar “foºtii” sînt, de fapt,

“actualii” zilelor noastre. Toþi, fãrã excepþie! Sã nu ne facem iluzii cã ar fi

unul printre ei fãrã de pãcat, imaculat ºi pur.

În timp ce Libanul ºi Israelul duc un rãzboi sîngeros ºi absurd, cu multe

ºi inutile pierderi de vieþi omeneºti, cu rãniþi, cu refugiaþi, cu distrugeri

materiale colosale, cu bombe, cu rachete ºi cu trupe de comando, iatã,

avem ºi noi, românii, parte de micile noastre rãzboaie. Ce-i drept, duse cu arme

mai puþin periculoase, cu tiribombe, cu petarde, cu pocnitori, cu fîsuri ºi, arma

supremã, cu bãºina politicã! Dar, lucrul cel mai important, fãrã pierderi de vieþi

omeneºti, fãrã rãniþi, fãrã refugiaþi. Ba mai mult, la capãtul acestor mici rãzboaie

toatã lumea scapã teafãrã, bine-mersi ºi nevãtãmatã, sãnãtoasã ºi chiar veselã.

Un comando demn de “Brigada a VII-a sub clar de lunã” s-a constituit în

cea de a 29-a sãptãmînã a anului pentru un atac dur, considerat la vremea

respectivã a fi unul devastator actualei conduceri a PNL. Valeriu Stoica zis

“Micul Napoleon în exil”- responsabil cu strategia, Mona Muscã  alias “Mata

Hari din sectorul agricol Ilfov” - specialistã în acþiuni de diversiune ºi prin

învãluire, ºi Theodor Stolojan zis ... nicicum - specialist în... nimic, peneliºti de

felul lor (pentru o clipã am fost tentat sã scriu “maneliºti”, dar cred cã i-aº fi

jignit pe fanii lui Adi de Vito, Florin Salam, Stana Izbaºa, Nicolae Guþã sau Vali

Vijelie!) au pãtruns adînc în zona de conflict ºi au detonat cîteva bãºini politice

sub scaunul colegului lor de partid, ba mai mult, chiar al ºefului lor pe linie de

partid, preºedintele PNL, primul ministru Cãlin Popescu Tãriceanu. Efectele

au fost cele pe mãsura acþiunii de comando. Premierul a strîmbat un pic din nas,

cã doar bãºina pute, nu-i aºa?, ºi cu asta basta. Ba, sã nu mint, cei trei peneliºti

au reuºit în urma acþiunii lor sã mai coboare PNL în sondaje cîteva procente.

Asta doar aºa, pentru cã una dintre nemulþumirile celor trei a fost tocmai scãderea

în sondaje a PNL!

luni, 24 iulie 2006
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Dacã sãptãmîna trecutã Budapesta a fost sub asediu pentru cã

electoratul maghiar (unul, de altfel, mai antrenat în ale democraþiei

decît electoratul nostru carpato-danubiano-pontic) s-a simþit

pãcãlit de premierul Gyurcsany cu sloganul “Vom trãi bine!”, în cea de a 39-

a sãptãmînã a anului, cea care a început astãzi, va fi rîndul Bucureºtiului sã se

afle sub asediu. ªi asta nu pentru cã electoratul nostru ar fi realizat, într-un

moment de epifanie generalã, cã sloganul “Sã trãiþi bine!”, lãlãit de preºedintele

Bãsescu, are aceeaºi acoperire ca cel al premierului maghiar, ci pentru cã 22

de ºefi de stat, 11 prim-miniºtri,  36 de miniºtri de externe, doi vicepreºedinþi

de stat ºi un prinþ, Albert de Monaco, îºi dau întîlnire la Bucureºti cu ocazia

Sommet-ului Francofoniei.

(Îmi permit o parantezã. Pînã la urmã, de ce considerã maghiarii cã

sloganul “Vom trãi bine!” este unul mincinos? “Vom trãi bine” nu înseamnã,

în mod obligatoriu, “Vom trãi bine începînd de mîine!”. Poate cã Gyurcsany

calculase cã maghiarii vor trãi bine de poimîine, sau de sãptãmîna viitoare,

sau de luna viitoare, sau de la anul. Din acest punct de vedere,  mi se pare mai

corect sloganul premierului Gyurcsany decît sloganul preºedintelui Bãsescu.

“Sã trãiþi bine!”, de acord! Pãi, hai sã trãim bine, am vrea, da’ putem? Sigur,

unii pot. Între ei, chiar preºedintele Bãsescu, client de seamã al terasei

“Cireºica” din Neptun ºi al restaurantelor “Golden Blitz” ºi “Potcoava” din

Bucureºti. Nu zicea chiar el cã, decît sã aducã lãutari la Cotroceni, mai bine

merge el la lãutari? Cã el vrea, citez, “sã se simtã bine”! De parcã de aceea l-

a votat electoratul, sã se simtã el bine, nu cei care l-au ales. ªi, ca sã fiu în ton,

închei ºi eu paranteza cu un slogan: “Hai sictir!”)

ªi revin. Bucureºtiul va fi sub asediu. Sommet-ul Francofoniei a

Ce cloacã poate fi aceastã clasã politicã româneascã! Totul e paradã,

totul e un spectacol jalnic pentru cã, de fapt, aºa-ziºii duºmani sînt, de fapt,

prieteni la cataramã, parteneri de afaceri, tovarãºi de pahar ce rîd pe la spatele

electoratului.

 Cu mîna pe inimã spun cã o asemenea senzaþie de greaþã nu am avut-o

niciodatã în ultimii 16 ani ca în acest suprarealist Anno Domini 2006. Iar anul

este departe de a se fi încheiat.

luni, 14 august 2006
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Cînd am scris cã nu mi se pare normal ca preºedintele unei þãri, oricare

ar fi ea, cu atît mai mult una înscrisã pe mult rîvnita axã Washington-

Londra via Bucureºti, sã-ºi dea întîlnire la un ºpriþ cu presa, cu fierar-

betoniºti, ingineri, subingineri sau localnici ai unui sat obscur cu ocazia finalizãrii

unui pod, lumea a zis cã sînt tîmpit, cã aºa trebuie sã fie un preºedinte: popular.

Cînd am scris cã mi se pare deplasat ca preºedintele unei þãri (acelaºi preºedinte!)

sã-ºi tragã o bascã pe “girosfeclã” ºi sã dea indicaþii despre cum ar trebui deblocatã

Valea Oltului, lumea a zis cã nu-i treaba mea ce-ºi trage preºedintele pe cap, cã nu

sînt eu critic de modã ºi nici inginer la “Drumuri ºi Poduri”, cã aºa trebuie sã fie un

preºedinte: relaxat.

Cînd am scris cã mi se pare de neacceptat ca preºedintele unei þãri (aceeaºi

þarã!)  sã declare cã, decît sã cheme lãutari la palatul prezidenþial, mai potrivit e sã

meargã el la lãutari, ca sã se simtã el bine, ºi nu eu sau ceilalþi români care l-au

votat sau care nu l-au votat, lumea a zis sã-mi vãd de treburi, cã ºi eu mã duc prin

crîºme ºi birturi, cã aºa trebuie sã fie un preºedinte: om ca toþi oamenii. Clãdit din

carne ºi sînge, cu vicii ºi virtuþi.

Acum, dacã scriu cã mi se pare de nepermis, degradant ºi nedemn ca

preºedintele unei þãri (acelaºi preºedinte al aceleiaºi þãri!) sã se adreseze unui ziarist

cu apelativ “gãozar”, ce o sã zicã lumea? Cã aºa trebuie sã fie un preºedinte? Un

mitocan cu limbaj de mahala? Probabil cã nu! Cu siguranþã se vor gãsi unii care sã

spunã “mai dã-i dracului ºi pe ziariºtii ãºtia, cã n-or fi buricul pãmîntului!”, cã da,

aºa trebuie sã fie un preºedinte: direct. Direct-direct, dar chiar... în rect?

Aºa cum aþi putut ghici, acest preºedinte nu este altul decît preºedintele nostru,

Traian Bãsescu. Iar dacã, pînã la un punct, pot accepta ca un preºedinte sã fie

popular, relaxat, om ca toþi oamenii ºi direct, în schimb, nu pot accepta un preºedinte

mitocan, cu un limbaj suburban, cu manifestãri paranoice ºi reacþii schizofrenice.

luni, 9 octombrie 2006

determinat autoritãþile sã ia mãsuri de securitate nemaiîntîlnite, cred eu, total

exagerate. Restricþiile de circulaþie vor bulversa Bucureºtiul, oricum un oraº

sufocat de un trafic rutier infernal. Accesul rutier pe cele mai importante

artere bucureºtene va fi total interzis spre disperarea celor mai mulþi dintre

bucureºteni. Transportul în comun va fi ºi el restricþionat sau redirecþionat.

Spitalele bucureºtene de primã mãrime vor sta la dispoziþia demnitarilor strãini,

iar 24 de ambulanþe nu vor mai satisface urgenþele bucureºtenilor, ci doar pe

cele ale participanþilor la Sommet-ul Francofoniei. Stau ºi mã întreb dacã

acest Sommet al Francofoniei s-ar fi desfãºurat la Paris -sau în oricare altã

capitalã a unei þãri francofone!- centrul oraºului ar fi fost închis, iar mãsurile

de securitate ar fi fost în asemenea hal de drastice? Eu, unul, mã îndoiesc cã

parizienii ar fi acceptat aºa ceva, cum nici preºedintelui Franþei, Jacques

Chirac, nu i-ar fi trecut prin minte sã asedieze Parisul.

luni, 25 septembrie 2006
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Cea de a 42-a sãptãmînã a anului a fost una calmã, ba chiar

neinteresantã. De aceea am ºi stat un pic sã mã gîndesc dacã are

rost sã irosesc un spaþiu tipografic care ar putea fi acoperit cu

douã-trei ºtiri de interes mai larg în rîndul cititorilor decît cele cîteva

consideraþii sãptãmînale ale mele, de multe ori, poate, neinspirate. Preþ de o

milisecundã am fost tentat sã scriu un “text în chenar” laudativ la adresa

primarului Emil Boc cu privire la asfaltarea ºi modernizarea drumurilor care,

încet-încet, încep sã schimbe faþa oraºului. Am hotãrît, în cele din urmã, sã-l

amîn. Am ratat astfel o ocazie rarisimã în ceea ce mã priveºte, dar mai ales în

ceea ce îl priveºte. Cum însã nu vreau sã-i dezamãgesc pe puþinii mei cititori

fideli, între care cea mai fidelã e mama (draga de ea, cum cumpãrã ziarul în

fiecare zi de luni sã vadã ce a mai scris bãiatu’!), m-am hotãrît, totuºi, sã îmi

pun mintea la contribuþie.

Unul, cred eu, a fost evenimentul care a condimendat, cît de cît, o

sãptãmînã fadã: descoperirea unui plan de rãpire a fetei lui Bãsescu, Elena,

mezina familiei. Un scenariu mai prost nici cã se putea. Un martor, vezi

Doamne!, inclus într-un fel de program de protecþie al martorilor, dar adus în

faþa instanþei într-un proces public, cu faþa acoperitã de o cagulã, dar, altfel,

prezentat presei în cele mai mici amãnunte, cu “C.V.”-ul la vedere, de la

nume ºi prenume pînã la numãrul de la pantofi, ar fi deconspirat un plan

malefic de rãpire a Elenei Bãsescu, plan pus la cale de, cine altul?, teroristul

de serviciu, Omar Hayssam. Ridicolul e evident, drept pentru care nici mass-

media nu a acordat subiectului mai mult de o zi. Ceea ce m-a intrigat, însã, a

fost urmãtorul lucru. De ce Elena? De ce frumoasa familiei? De ce nu fiica

cea mare a lui Bãsescu, Ioana, nevasta lui Bodo de la “Proconsul”? Ea de ce

În timp ce Alianþa PNL-PD funcþioneazã la fel de bine cum ar funcþiona o

ipoteticã alianþã între Steaua ºi Dinamo, cu Gigi Becali în postura

preºedintelui Traian Bãsescu ºi cu Cristi Borcea în cea a premierului Cãlin

Popescu Tãriceanu, iar la Iaºi românii leºinã cu zecile în timp ce stau la coadã,

nemîncaþi, nebãuþi ºi nedormiþi, ca sã pupe moaºtele Sfîntei Paraschiva, o ºtire,

oarecum trecutã cu vederea de alþii, m-a intrigat în mod deosebit. Patriarhia Românã,

prin intermediul unui comunicat de presã, se aratã nemulþumitã de faptul cã proiectul

de lege privind declararea, controlul averilor ºi conflictul de interese ar urma sã fie

aplicat ºi în cazul înaltelor feþe bisericeºti, al preoþilor. Ba mai mult, candidaþii la un

bilet “clasa business” în Rai ai Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.) gãsesc drept

nepotrivit, ba chiar anticonstituþional, acest lucru. Dacã ar fi numai atît, treacã-

meargã, poate cã nici nu ar fi mare lucru, considerînd cã un tratament preferenþial

în cazul preoþilor ispitiþi de cîteva punguþe a cîte 30 de arginþi fiecare nu e un preþ

chiar atît de mare pentru a cumpãra cîte o indulgenþã care sã ajute atunci cînd

Sfîntul Petru va examina C.V.-urile pãcãtoºilor. Chiar ºi în ceea ce priveºte regimul

incompatibilitãþilor pentru persoanele care exercitã funcþii ºi demnitãþi publice,

Patriarhia ar avea ceva de comentat, considerîndu-l ºi pe acesta ca fiind

anticonstituþional cînd vine vorba de ostaºii crucii. Preoþii, în viziunea ºi perspectiva

B.O.R., ar trebui sã aibã parte de un tratament creºtinesc. Cu un singur lucru e de

acord Patriarhia Românã, ºi anume acela cã nu ar trebui scormonit prin arhivele

Securitãþii dupã dosarele cuvioºilor preoþi. Cã în faþa lui Dumnezeu ºi a Constituþiei

toþi sîntem, sau ar trebui sã fim!, egali o ºtiu ºi eu la fel de bine ca oricine, aºa cum

ar trebui sã o ºtie de la Preaveselul Teoctist pînã la ultimul student la Teologie. Ceea

ce însã mai ºtiu eu, dar se pare cã au uitat toate feþele bisericeºti, e urmãtorul lucru:

ºi cu sufletu-n Rai ºi cu... (text autocenzurat!), ei bine, asta nu se poate.

Doamne-ajutã!

luni, 16 octombrie 2006
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Am avut parte de o enormã surprizã. Este ºi motivul pentru care,

nereuºind sã-mi revin din uimire, n-am fost capabil sã scriu un

rînd de “texte” sãptãmîna trecutã. (Rãutãcioºii vor zice cã nu e

vorba de uimire, ci de o simplã, banalã, dar justificatã ºi pe deplin meritatã

mahmurealã cauzatã de trei zile de excese bahice cu ocazia împlinirii vîrstei

de 38 de ani, dar nu e adevãrat!) Ba mai mult, am cãzut pe gînduri atît de tare,

încît era sã-mi rup gîtul. M-am bãgat singur într-o ºedinþã de autoanalizã ºi, la

finalul ei, am ajuns la o concluzie: sînt un nemernic! Sã-mi fie ruºine! M-am

dus în faþa oglinzii ºi mi-am arãtat obrazul. Adicã cum? Eu nu scap nicio

ocazie sã-l critic pe domnul primar Emil Boc, cã aia nu e bine, cã aia nu face,

cã stã mai mult la Bucureºti decît la Cluj, iar dînsul cum îmi rãspunde? Elegant,

îmi trimite de ziua mea urãri de bine, de sãnãtate, de putere de muncã ºi toate

alea-alea! N-am primit urãri de ziua mea de la oameni de la care m-aº fi

aºteptat ºi, în schimb, uite, primesc de la ultima persoanã care ar fi avut motive

sã o facã. Drept pentru care mi se pare total nepotrivit sã comentez pe marginea

vizitei oficiale în China, la invitaþia Partidului Comunist Chinez, a aproape

întregii conduceri a PD, delegaþie condusã chiar de preºedintele democraþilor,

domnul Emil Boc. Mai mult, mã simt obligat sã-i urez, la rîndul meu, sã aibã

parte de o vizitã fructuoasã, plinã de realizãri, sã fie atent la ce îºi aduce din

China, cã uite ce a pãþit Adrian Nãstase dacã ºi-a cumpãrat din R.P. Chinezã

vase pentru wc, pãmãtufuri pentru ºters maºina, sacoºe de rafie, prãjitoare de

pîine, pitici de grãdinã, chiuvete, bideuri, brazi de Crãciun, aparate de curãþat

scame, lanterne, flori ºi legume artificiale. Cã nu se ºtie niciodatã ce îþi rezervã

viitorul, preºedintele României are dreptul la cel mult douã mandate, oamenii

vin ºi pleacã, sondajele azi te urcã, mîine te coboarã, da’ DNA-ul pare veºnic,

nu-i bunã de rãpit? Pãi numai aia micã sã aibã parte de toatã publicitatea ºi

atenþia? Elena în reviste, Elena top model, Elena pe plajã la Mamaia, Elena

prin þarã cu tineretul pd-ist, Elena la televizor, Elena rãpitã! Elena în sus,

Elena în jos! Ioana, sãraca, la cratiþa lui Bodo. Mãcar de un scenariu cu atentat

cu bombã sau maºinã-capcanã putea avea parte ºi Ioana, cã, har Domnului!, îi

era la îndemînã lu’ tata-preºedinte. Astfel, Traian Bãsescu a dovedit nu numai

cã este un preºedinte incompetent, ci ºi un tatã foarte pãrtinitor. Nu se face...

luni, 23 octombrie 2006
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Aºa cum de la Greenwich se dã ora exactã pentru ca toþi cei care

nu vor sã piardã trenul sau sã întîrzie la slujbã sã îºi poatã regla

ceasurile la fix, tot aºa se pare cã de la Bucureºti se dã ora exactã

la ipocrizie pentru ca toþi cei care vor sã intre în politicã sã îºi poatã însuºi

una dintre calitãþile necesare ºi obligatorii pentru a ajunge un bun deputat,

senator, ministru sau, de ce nu?, chiar preºedinte. Cã toþi politicienii noºtri

(îmi permit sã afirm cã fãrã nicio excepþie!) sînt niºte ipocriþi nu cred cã este

o surprizã pentru niciunul dintre românii cu drept de vot. Însã patru dintre ei,

nu vreun careu de aºi (cîºtigãtor mãcar la poker!), cît mai degrabã patru cãlãreþi

ai Apocalipsei, au depãºit orice limitã. Pentru cã sînt convins - în ceea ce

priveºte ipocrizia ar trebui sã existe o limitã. Cei patru sînt preºedintele

Bãsescu, premierul Tãriceanu, (ex)ministrul Flutur ºi platformistul Stolojan.

Sã o luãm pe rînd. Preºedintele Bãsescu nu a ratat ocazia de a-l înþepa în

cadrul unei conferinþe de presã pe premierul Tãriceanu cu privire la operaþia

la genunchi pe care motociclistul din fruntea guvernului a suferit-o în Franþa,

nu acasã, în România, uitînd cã, la rîndul sãu, marinarul îºi operase ºira spinãrii

în Austria. Cã amîndoi, Bãsescu ºi Tãriceanu deopotrivã, au dovedit aceeaºi

lipsã de încredere ºi respect la adresa sistemului pe care îl conduc (cum îl

conduc!) este, în sine, o ipocrizie, dar cîtã ipocrizie poþi dovedi, tu, Bãsescu,

fãcînd miºto de o chestie de care, la rîndul tãu, te-ai fãcut vinovat?

Sã continuãm. Premierul Tãriceanu în relaþia cu (ex)ministrul Flutur.

Adicã treaba vine cam aºa: Eu, premier, te þin în braþe, deºi eºti cel mai incapabil

ministru din guvernul pe care îl conduc, lucru dovedit de-a lungul a luni ºi

luni ºi luni de zile în care tu, ministru al Agriculturii, n-ai reuºit sã gestionezi

criza gripei aviare, dar îþi dau un ºut în dos ca sã zbori din guvern pentru cã

etern. Sã fie atent cu mîncarea, în China cîinii nu muºcã, ei ajung direct în

farfurie. Îi mai urez domnului Emil Boc un zbor plãcut, lin ºi fãrã evenimente,

sã se întoarcã cu bine ºi sãnãtos acasã, cã dacã, Doamne fereºte!, ar avea

avionul probleme, ar rãmîne PD fãrã conducere, aºa cum rãmîne, mai nou,

PNL dupã ce Flutur(ii) zboarã cãtre “lampa” lui Stolojan.

Simþindu-mã, deja, mult mai apropiat de domnul Emil Boc, vreau sã

închei cu o replicã din celebrul film “Casablanca”: “Acesta cred cã este

începutul unei frumoase prietenii!”.

luni, 20 noiembrie 2006
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Eu, unul, în fiecare an, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua

Naþionalã a României, trãiesc o mare dilemã. Ce sãrbãtoresc

românii, de fapt, în data de 1 Decembrie a fiecãrui an? Ceea ce

ar trebui sã reprezinte o sãrbãtoare, un prilej de bucurie, de mîndrie ºi, de ce

nu?, de chef ºi voie bunã, se transformã într-un parastas anual. Atmosfera de

priveghi naþional “emisã” pe calea undelor de aproape toate posturile tv. este

întreruptã, sporadic, de ºtiri în care ni se prezintã adevãrate local kombat-uri

pentru cîte o farfurie de plastic pe care sînt trîntite de cãtre generoasele

autoritãþi locale douã sarmale sleite, o chiflã nu foarte prospãtã ºi, pentru

digestie, un pahar cu vin oþetit. Sau, mai nou, adicã de cîþiva ani încoace, ºtiri

cu români aflaþi legal sau ilegal în Italia, Spania sau Anglia care, potrivit unui

post tv. cu acoperire naþionalã, reuºesc sã-ºi clãdeascã o carierã (!!!) din spãlatul

vaselor în restaurantele engleze, menaj în camerele hotelurilor italiene sau

rupîndu-ºi ºalele pe cîmpurile cu cãpºuni din Spania.

Românii, de 1 Decembrie, comemoreazã, ei nu sãrbãtoresc! Depun

coroane de flori, aduc soboare de preoþi, îºi plîng ºi îºi cinstesc înaintaºii.

Ceea ce nu trebuie sã înþeleagã lumea cã ar fi ceva greºit! Dar avem atît de

multe ocazii sã comemorãm, sã depunem coroane de flori, sã aducem soboare

de preoþi, sã ne plîngem ºi sã ne cinstim înaintaºii, încît ar fi frumos ca o zi pe

an, mãcar o zi pe an, de 1 Decembrie, Ziua Naþionalã a României, sã ne

bucurãm, sã rîdem, sã petrecem noi, românii, viii între vii. S-ar putea ca acesta

sã fie motivul (chit cã nu se fãcea!) pentru care UDMR-iºtii clujeni au gafat

impardonabil depunînd o coroanã de înmormîntare în toatã regula la statuia

lui Avram Iancu.

Dar adevãrata mãsurã a Zilei Naþionale a României au dat-o locuitorii

þi-ai dat demisia din funcþia de vicepreºedinte al PNL. Cît de ipocrit trebuie

sã fii tu, Tãriceanu, ca sã demiþi dintr-un asemenea motiv un ministru pe care,

pînã nu demult, îl considerai drept cel mai performant? În sens invers,

(ex)ministrul Flutur în relaþia cu premierul Tãriceanu a dovedit aceeaºi

ipocrizie, pozînd în fecioarã neprihãnitã, sfînt pe pãmînt ºi martir, toate la un

loc, trecînd în tabãra duºmanului nu înainte de a-i lãsa drept cadou un cuþit

înfipt în spate.

ªi, la final, platformistul Stolojan. Omul ãsta a dus ipocrizia la un nivel

atît de înalt, încît ai putea crede cã a atins perfecþiunea. Liberalul care ciugulea

pînã mai ieri din mîna democratului Bãsescu în calitate de consilier

prezidenþial, dã astãzi lecþii de liberalism liberalilor ºi manufactureazã

platforme prin sãli de ºedinþe pline de ºantieriºti sau sãli de aºteptare din

aeroporturi între douã drumuri România-SUA ºi retur.

luni, 27 noiembrie 2006
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Stînd cu sufletul la gurã în aºteptarea rendez-vous-ului dintre

preºedintele Traian Bãsescu ºi membrii parlamentului pe care

onor. primul marinel al þãrii i-a fãcut troacã de porci cu numai

cîteva zile în urmã, mi-am aruncat ochii de contribuabil ce sînt pe site-ul

Primãriei (www.primariaclujnapoca.ro) ca sã vãd cum e cu bugetul pe anul

2007. Am aflat cu satisfacþie cã bugetul pe acest an este cu 170.000.000 RON

mai mare decît cel de anul trecut, lucru pentru care trebuie sã-i mulþumim (pe

bune!) primarului Emil Boc. Aºadar, am aflat cã bugetul general al municipiului

Cluj-Napoca este de 739.214.224 RON din care 550.810.710 reprezintã

bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Nu sînt eu mare expert în cifre sau bugete, totuºi, bunul simþ ºi logica

elementarã mi-a atras atenþia asupra unor situaþii anormale în ceea ce priveºte

repartizarea acestui buget, avînd ca reper suma de 3.000.000 RON pe care

Consiliul local a acordat-o echipei de fotbal “U” Cluj-Napoca. Sã fiu bine

înþeles, am o vagã idee despre cum stau lucrurile în sportul clujean. Ani la

rînd am fost reporter sportiv, aºa cã mi-am format o oarecare pãrere în legãturã

cu starea de mizerie în care se aflã mai toate echipele sau cluburile clujene

(cu una-douã excepþii) ºi nu au fost puþine ocaziile în care salutam orice

susþinere financiarã a acestora din partea autoritãþilor locale. Trebuie, însã, sã

recunosc cã suma acordatã echipei de fotbal “U” Cluj Napoca (aproape un

milion de euro!) mi se pare exageratã în raport cu bugetele repartizate altor

domenii, asta în condiþiile în care, evident, Clujul are alte prioritãþi.

Sã o luãm pe rînd. Poliþia comunitarã a primit 985.000 RON, dar asta nu

mã deranjeazã atît de mult dupã ce am aflat cã angajaþii ei nu au altceva mai

bun de fãcut decît sã amendeze Salvãrile parcate neregulamentar atunci cînd

localitãþii 1 Decembrie dintr-un judeþ din sudul þãrii. Nici mãcar unul dintre

cei întrebaþi despre semnificaþia zilei de 1 Decembrie nu a reuºit sã dea un

rãspuns corect. Altfel spus, avem mai puþin de o lunã pînã cînd România se va

integra în Uniunea Europeanã, dar existã încã români neintegraþi în România.

luni, 4 decembrie 2006



CRISTIAN BARA

116 117

TEXTE ÎN CHENAR

Apocalipsa ar putea veni în anul 2029 într-o zi de vineri 13 a lunii

aprilie (ptiu drace, chiar vineri 13?!?), sub forma unui asteroid

care are toate ºansele sã loveascã Pãmîntul. Nu se va deschide

Cerul, nu va ploua cu pucioasã, nimic din toate acestea. Sfîrºitul lumii ar

putea avea loc din cauze mult mai puþin biblice, aºa cum este asteroidul 2004

MN4, o bucatã de rocã de 320 de metri lungime care, în voiajul ei prin univers,

ar avea ca ultimã destinaþie planeta noastrã. Nu s-au calculat cu exactitate

proporþiile distructive ale unui eventual impact dintre 2004 MN4 ºi Pãmînt,

în acest moment nu se ºtie nici mãcar locul de pe suprafaþa planetei unde ar

lovi asteroidul. Se ºtie doar cã, în urma coliziunii, o suprafaþã de mãrimea

Texasului va fi spulberatã, iar specialiºtii sînt convinºi cã urmãrile declanºate

de aceastã catastrofã astronomicã vor fi mai devastatoare decît impactul în

sine. Aºadar, sã ne facem planuri doar pentru urmãtorii 22 de ani, cã dupã

aceea nu se ºtie... Mã amuzã doar gîndul cã sînt bãnci care dau credite ipotecare

cu o perioadã de rambursare de pînã la 35 de ani.

 Sigur, sute de experþi din întreaga lume încearcã sã gãseascã o soluþie

pentru a evita dezastrul, mulþi se gîndesc sã-l cloneze de pe acum pe Bruce

Willis, doar am vãzut cu toþii cum a salvat, aproape de unul singur, Pãmîntul

în filmul “Armagheddon”, însã, în ceea ce ne priveºte pe noi, românii, putem

sta liniºtiþi. Trebuie doar sã-l criogenizãm pe preºedintele Traian Bãsescu

pînã în 2029, sã-l dezgheþãm la momentul potrivit, iar el, salvatorul, ne va

feri de toate relele Pãmîntului ºi ale universului. Doar o bascã sã-ºi punã pe

cap, ºi va rezolva problema rapid, la faþa locului.

luni, 26 februarie 2007

se prezintã de urgenþã la cazuri. Spitalele, în schimb, au primit o sumã hilarã

avînd în vedere starea nu tocmai grozavã în care se gãsesc: 1.955.200 RON.

Sã continuãm: Casele de Culturã au primit 350.000 RON, dar ºi prea multã

culturã te poate tîmpi de cap. Banii destinaþi burselor pentru elevi: 360.000

RON, ceea ce mã duce cu gîndul cã elevii clujeni care stau cu burta pe carte

nu sînt foarte mulþi. Creºele au primit ºi ele mai puþin decît a primit “U”:

2.989.000 RON. La fel, banii destinaþi transportului elevilor sînt mai puþini

decît cei daþi, sper din tot sufletul!, urmãtoarei echipe clujene care va evolua

în Liga I: 2.305.742 RON. Bugetul alocat ajutoarelor sociale - doar 414.100

RON!

Vã asigur cã mai sînt destule cifre interesante în bugetul local al

municipiului Cluj-Napoca de care, ca ºi contribuabili, aþi fi interesaþi. Haide

“U”!

luni, 12 februarie 2007
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Îmi veþi înþelege, aºadar, uimirea cînd am fost ... abordat, ca sã mã exprim

elegant, sã nu zic pus la colþ cu întrebãri de genul:”Pãi bine, domnule, chiar

era cazul sã bãgaþi atîta publicitate electoralã în favoarea lui Bãsescu?” sau,

în replicã, “ Ce cautã, domnule, reclama aia color, de jumãtate de paginã de

ziar, care îndeamnã electoratul sã voteze împotriva demiterii lui Bãsescu?”

Am încercat sã le explic primilor doi-trei interlocutori, dupã care am obosit.

Îmi place sã cred cã, cel puþin în problema referendumului, românul cu

drept de vot nu poate fi influenþat de o machetã publicitarã, aºa cum nu cred

cã un anti-Bãsescu ar putea deveni pro-Bãsescu dupã un miting la care

organizatorii au adus douã-trei formaþii de muzicã la modã. În ceea ce mã

priveºte, aºa, ca sã-i liniºtesc pe unii, pot sã declar cã sîmbãtã, 19 mai, voi

încerca sã uit de toate astea ajutat de un grãtar la iarbã verde, cu o bere rece în

mînã.

luni, 14 mai 2007

Ce poate fi mai enervant cînd, exact în toiul acþiunii unui film

urmãrit la televizor, intrã un calup de publicitate care te îndeamnã

sã cumperi (mai degrabã pe femeile credule) cele mai banale

produse de consum, dar promovate de sloganuri dintre cele mai mincinoase,

ba chiar absurde: ºampoane cu proteinã de caºmir (!), sãpunuri cu lapte de

mãsline (!!) sau rimeluri care lungesc genele de nu mai puþin de 5 ori (!!!).

ªtiu, sînt de acord, e enervant, ba chiar, în cazul meu, reclama are de cele mai

multe ori un efect contrar. Adicã îmi trece prin minte cã, numai de-al dracului,

nu voi cumpãra acel produs din cauza cãruia nu pot eu sã vãd un film liniºtit.

Încet-încet mã calmez ºi trebuie sã fiu de acord cã o televiziune trebuie

sã trãiascã din ceva, trebuie sã se autosusþinã (în cazul nefericit în care nu se

cheamã... televiziune de stat!). Iar dacã nu se poate susþine din publicitate,

atunci din ce? O televiziune are niºte angajaþi, care angajaþi trebuie sã cîºtige

niºte salarii, care salarii trebuie sã ajungã în tot atîtea case, care case mai au,

poate, doi-trei “locatari” aflaþi în întreþinere. Concluzia? Publicitatea = un

rãu necesar!

Cam aºa se întîmplã ºi cu ziarele. Trãiesc sau, mai corect, supravieþuiesc

din publicitate în toate formele ei, inclusiv cea politicã. Sîntem în plinã

campanie electoralã (pentru cã e evident cã funcþioneazã dupã aceste

principii!), care va avea drept punct final referendumul de sîmbãtã, 19 mai, la

care românii cu drept de vot vor trebui sã se pronunþe în favoarea sau împotriva

demiterii preºedintelui Traian Bãsescu. ªi, oarecum logic, publicitatea politicã

a început sã curgã spre ziarele locale sau cele cu acoperire naþionalã. O

adevãratã manã cereascã într-un an neelectoral. Bineînþeles, niciuna dintre

taberele angajate în luptã nu a ezitat sã-ºi promoveze poziþia. Sigur, pe bani!
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“U”. Conjunctural a doua echipã a Clujului, dupã CFR, dar, cu siguranþã, cea

mai iubitã, “U” a promovat din punct de vedere matematic în Liga I de fotbal,

dupã o absenþã de opt ani. Astfel, dupã nu mai puþin de 31 de ani, Clujul are

douã echipe de fotbal pe prima scenã fotbalisticã a þãrii.

Sã nu uitãm de baschetbaliºtii de la “U”, care, dupã un sezon aproape

ratat, s-au “scos” pe ultima sutã de metri, cucerind “bronzul” acestei ediþii de

campionat în dauna celor de la Dinamo Bucureºti.

La final, dar nu în cele din urmã, minunatele handbaliste de la “U” Jolidon

care ne-au oferit, nouã, clujenilor, prima finalã europeanã. Deºi la ora la care

scriu aceste rînduri mai sînt cîteva ceasuri pînã sã înceapã returul finalei Cupei

Challenge, iar la ora la care le citiþi dumneavoastrã partida se va fi sfîrºit

demult, sînt sigur cã fetele noastre sînt în drum spre Cluj cu trofeul în bagaje.

Nu de alta, dar avansul de nouã goluri luat în partida tur îmi dã dreptul sã n-

am niciun dubiu în privinþa învingãtoarelor. Felicitãri tuturor sportivilor clujeni.

Sportul, cel puþin la Cluj, pare mai frumos, mai interesant, mai atrãgãtor decît

politica.

luni, 21 mai 2007

Sã curgã vinul, sã-nceapã muzica!” Acestea au fost celebrele

cuvinte aruncate în eter de un inspirat comentator maghiar dupã

ce echipa de fotbal a Ungariei zdrobea Germania, la Basel, în

faza grupelor Campionatului Mondial din 1954, cu neverosimilul scor de 8-

3. A fost o victorie uriaºã, care a zguduit lumea fotbalului, dar care, în final,

nu a reprezentat altceva decît o simplã victorie de palmares. ªi asta pentru cã,

dupã doar cîteva zile, aceleaºi douã echipe de fotbal aveau sã se întîlneascã în

marea finalã de la Berna, iar Germania, condusã de un Fritz Walter magistral,

învingea cu scorul de 3-2 Ungaria, rãsturnînd calculele hîrtiei ºi ale oricãrei

logici.

“Sã curgã ºampania, sã-nceapã geamparalele!” Acestea au cuvintele

rostite la unison de susþinãtorii preºedintelui Bãsescu, dupã ce au fost date

publicitãþii rezultatele referendumului. Alegãtorii pro-Bãsescu i-au zdrobit

pe cei care nu-l mai doreau la Palatul Cotroceni pe preºedintele-jucãtor cu un

scor care scuteºte de orice comentarii: 75% la 25%. Este o victorie uriaºã,

care zguduie lumea politicã româneascã, dar care, momentan, nu reprezintã

altceva decît o victorie de… palmares. ªi asta pentru cã, peste doi ani, aceleaºi

douã “echipe” se vor întîlni în “marea finalã” a alegerilor prezidenþiale. Dar

mã îndoiesc cã existã la aceastã orã pe scena politicã româneascã vreun partid

care sã aibã în echipã un “Fritz Walter” magistral. Traian Bãsescu are toate

ºansele sã cîºtige ºi marea finalã care va avea loc peste doi ani.

Sã rãmînem în lumea… sportului. Clujul a avut parte de una dintre cele

mai frumoase sãptãmîni din întreaga istorie sportivã. CFR nu mai poate pierde

locul trei în Liga I de fotbal, poziþie care îi dã dreptul sã participle în Cupa

UEFA, o performanþã nu de ici, de colo. Marea bucurie, însã, ne-a oferit-o

“
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preambul pueril la ceea ce urmeazã sã scriu. N-a fost plãcut, nu mi-e foarte

bine nici acum, dar, oricum, nu cred sã intereseze pe cineva starea mea de

sãnãtate sau la ce chinuri îmi supun, benevol, nasul. Pe de altã parte,

surprinzãtor, am avut oareºce avantaje din asta. Pentru cã, înfundate-mi fiind

nãrile cu cîte un metru de meºã sterilã, n-am fost nevoit, aºa cum i s-a întîmplat

preºedintelui Traian Bãsescu, sã adulmec mirosul pestilenþial emanat de vreo

colegã de breaslã cãreia locatarul Palatului Cotroceni i-ar pune, fãrã nicio

ezitare ºi fãrã nicio pãrere de rãu, eticheta “þigancã împuþitã” (sic!).

luni, 28 mai 2007

A mai trecut o sãptãmînã. Nebunia referendumului a trecut ºi ea.

Previzibil, doar 44% dintre români s-au aflat în intimitatea

cabinelor de vot cu ºtampila în mînã, iar Traian Bãsescu a fost

susþinut, la fel de previzibil, de 75% dintre aceºtia, un procent doar la prima

vedere remarcabil, covîrºitor. Acestea fiind cifrele, pãrerea mea este cã Bãsescu

a repurtat o victorie mincinoasã. Oricum, nicio surprizã, þãriºoara noastrã

continuã sã funcþioneze aºa cum, de altfel, nu mã îndoiesc, ar fi continuat sã

funcþioneze ºi în situaþia în care votul i-ar fi fost defavorabil marinarului.

Nici n-am þopãit într-un picior de bucurie, nici n-am vãrsat vreo lacrimã de

tristeþe, mi-a fost chiar indiferent acest vot, atîta vreme cît adevãratele mele

apãsãri ºi ale celor 54% dintre românii care n-au catadicsit sã se prezinte la

urne, evident, nu graviteazã în jurul acestei probleme. Sincer, am fost mult

mai trist cînd am aflat cã handbalistele noastre de la “U” Jolidon au ratat

cîºtigarea Cupei Challenge, deºi mã hazardasem sã scriu cã nu au cum sã o

piardã dupã ce abordaserã returul cu un avantaj de nouã goluri. Forþînd o

analogie, dacã Traian Bãsescu a avut parte de o victorie amarã, fetele de la

“U” Jolidon au avut parte de o dulce înfrîngere. Sînt convins cã în ochii

clujenilor ele rãmîn aceleaºi fete minunate, iar performanþa de a accede într-

o finalã europeanã va rãmîne un reper în sportul clejean.

Sãptãmîna trecutã am fost în concediu medical. Dacã-mi aduc bine

aminte, primul de cînd plãtesc asigurãri medicale. ªi le plãtesc de exact 20 de

ani, dacã se pun cumva ºi cei trei ani cît am fost angajat pe vremea marelui

partid ºi a iubitului conducãtor suprem. Nu, nu-i vorba de PD ºi Traian Bãsescu,

e vorba de PCR ºi Nicolae Ceauºescu. (Recunosc, asta o fost o micã rãutate

din partea mea!) M-am operat la nas. Pe bune, nu-i nicio glumã sau vreun
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performanþa fotbaliºtilor de la CFR, aceea de a termina pe locul trei în ierarhia

Ligii I de fotbal ºi calificarea în Cupa UEFA, nu a fost bãgatã în seamã de

Consiliul Judeþean ºi preºedintele acestuia, Marius Nicoarã.

Respect faptul cã Marius Nicoarã este “U”-ist, dar refuz sã cred cã

preºedintele Consiliului Judeþean Cluj se poate manifesta ca anti-CFR-ist.

luni, 11 iunie 2007Am sã încerc sã fiu scurt. Nu de alta, dar despre ce vreau sã scriu

nu cred cã suportã foarte multe comentarii. ªi aº începe prin a

spune din capul locului cã mie, personal, Marius Nicoarã,

preºedintele Consiliului Judeþean, mi s-a pãrut, întotdeauna, un tip OK. Ei

bine, o datã în plus mi se confirmã faptul cã marile surprize apar din partea

celor de la care te aºtepþi mai puþin. Trebuie sã recunosc cã am fost puþin

intrigat cînd, cu trei etape înaintea încheierii campionatului Ligii a II-a de

fotbal, dupã ce “U” obþinea, matematic, promovarea pe prima scenã fotbalisticã

a þãrii dupã un 0-0, pe “Ion Moina”, în compania Daciei Mioveni, l-am vãzut

pe Marius Nicoarã în mijlocul vestiarului  ºi jucãtorilor “U”-iºti în ipostazã

de lider de galerie, asemeni lui Gigi Corsicanu în Giuleºti. ªi asta nu pentru

cã era împopoþonat ca un brad de Crãciun în culorile ºi cu însemnele echipei

sau pentru cã dãdea tonul la cîntece ºi cep la sticlele de ºampanie. Dimpotrivã,

la un asemenea eveniment este chiar de apreciat atenþia unei autoritãþi locale.

Nu, ceea ce m-a ºocat a fost una dintre urãrile fãcute echipei lui Adi Falub:

“ªi la anul, mãi bãieþi, sã-i batem pe ãia (?!?) din Gruia!”. Oricît de nepotrivitã

mi s-a pãrut urarea, am pus-o pe seama faptul cã omul o fi fost luat de val, cã

o fi încercat sã rezoneze la bucuria studenþilor clujeni, fiind de notorietate

rivalitatea dintre cele douã echipe. Dar nu, Marius Nicoarã a dovedit sãptãmîna

trecutã cã momentul de (ne)inspiraþie din vestiarul “U”-ist nu a fost un derapaj

regretabil, ci cã, într-adevãr, omul are ceva cu CFR. Zilele trecute, Consiliul

Judeþean a premiat -lucru lãudabil de altfel- performanþele mai multor echipe

clujene: “U” (fotbal masculin), “U” Jolidon (handbal feminin), Clujana (fotbal

feminin) ºi Sticla Turda (fotbal masculin). Nu reamintesc performanþele, notorii

ºi de necontestat, ale acestor echipe, dar nu pot sã trec cu vederea faptul cã
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se numãrã imobilele în care funcþioneazã Banca Naþionalã a României - sediul

central, clãdirea CEC, Ministerul Agriculturii, Spitalul Elias, Palatul ªuþu,

etc.” Sincer, cel mai mult mã îngrijoreazã “etc.”-ul din capãtul frazei. Ce am

înþeles eu din finalul articolului este cã madam’ s-ar mulþumi ºi cu ceva “mãlai”

gheaþã, un mãrunþiº, acolo, de vreun miliard de euro care sã-i încãlzeascã

bãtrîneþea ºi picioarele rebegite! Ce pot sã mai zic? Mã trezesc în fiecare

dimineaþã, citesc ziarele, ºi am impresia cã sînt un biet personaj dintr-un film

suprarealist realizat dupã un scenariu adaptat din Kafka.

Da’ nu mã ambiþionez eu ºi îmi caut originile printre crãcile arborelui

genealogic ºi demonstrez cu probe ADN, aºa cum au demonstrat ºi cercetãtorii

ãia evrei cã l-au descoperit pe Isus (?!?), cã sînt singurul descendent al lui

Burebista sau Decebal ºi rezolv problema dintr-una? Revendic tot ºi apoi sã

vedeþi cum dau cu flit!

luni, 18 iunie 2007

Eu nu mai înþeleg nimic din toatã nebunia asta cu retrocedãrile.

Cînd se va termina odatã? Cine, ce, unde, cît mai poate fi

revendicat în þara asta? Terenuri, clãdiri, case, castele... Nu trece

o zi sã nu auzi cã s-a trezit vreunul care sã revendice ceva. Nu contest dreptul

la proprietate al nimãnui, drept care, sînt de acord, ar trebui sã fie sfînt, dar,

Doamne Iartã-mã!, pînã cînd? ªaptesprezece ani a avut fiecare, har Domnului!,

timp suficient sã revendice ce a avut de revendicat. Sigur, totul porneºte de la

legile prost croite ºi la fel de prost aplicate de guvernanþii noºtri în toþi aceºti

ani, dar repet, ce mama dracului!, pînã cînd? Gata, hooo, time-out, luaþi vitezã!

Nu mai departe de sãptãmîna trecutã a apãrut un articol într-un cotidian cu

acoperire naþionalã. La prima citire, articolul e chiar hilar dacã nu aº ºti cum

merg lucrurile în România. Însã cam ºtiu cum merg lucrurile în România,

drept pentru care am luat articolul în serios. Atenþie mãritã! Alexandra ªuþu

are 86 de ani, a plecat din România în 1946 cu bursã de studii (!!!) în Franþa,

trãieºte la Milano ºi nu ºi-a mai vãzut þara natalã de peste 35 de ani. Dupã

cum probabil v-aþi dat seama (doar o cheamã ªuþu, ce naiba!) ea susþine cã

este descendenta familiei, singura descendentã în viaþã a familiei ªuþu care a

dat principatelor Moldovei ºi Munteniei trei domnitori: Alexandru ªuþu, Mihail

ªuþu ºi Mihail ªuþu al II-lea. Ei, ce credeþi cã i-a trecut prin minte nonagenarei

cu origini fanariote? A trimis o notificare statului român în care cere sã-i fie

retrocedate, nici mai mult nici mai puþin decît vreo cîteva sute de mii de

hectare de terenuri, citez, “însumînd aproximativ 25% din suprafaþa Moldovei,

Olteniei ºi Dobrogei”! Staþi cã n-am terminat, cum de altfel n-a terminat nici

Alexandra ªuþu în notificarea ei trimisã statului român, ºi citez, în continuare:

“Bucureºtiul este un caz special. Printre clãdirile vizate a fi retrocedate aici
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metode mai sigure, cu o probabilitate mult mai mare de cîºtig. Aceste metode

se numesc neutru, extrem de prozaic, “afaceri cu asfalt”, “licitaþii”,

“revendicãri”, “afaceri imobiliare”, “privatizãri”, etc., etc., etc. În schimb,

veþi vedea oameni cu figuri inexpresive, oameni care ºtiu exact cît costã o

pîine sau un litru de lapte, cît costã metrul cub de apã sau kilowatt-ul, oameni

care ºtiu exact ziua ºi ora cînd poºtaºul vine cu pensia sau oameni care îºi

drãmuiesc, la leu, banii de la avans la restul de platã ºi de la restul de platã la

avans.

luni, 6 august 2007

Într-o sãptãmînã cînd, la începutul ei, Dumnezeu îl lua de-a dreapta

Sa pe Patriarhul Teoctist, celelalte milioane de români sperau la un

mic ajutor divin sub forma unei inspiraþii sau revelaþii care sã le

indice 6 numere cîºtigãtoare din 49 ce ar putea sã le umple buzunarele cu un

premiu record oferit de Loteria Naþionalã, adicã, nici mai mult, nici mai puþin

decît 6 milioane de euro. Iatã, într-o þarã în care lucrurile sînt departe de a

merge bine, singura speranþã nu poate veni decît de la Dumnezeu ºi/sau Loteria

Naþionalã. În accepþiunea multora dintre noi, cele douã entitãþi -una sacrã, iar

cealaltã cît se poate de profanã- sînt sinonime, pentru cã, nu-i aºa?, dacã

reuºeºte cineva sã ghiceascã cele 6 numere norocoase... i-a pus Dumnezeu

mîna în cap. Este însã destul de trist dacã distanþa, nu neapãrat de la o sãrãcie

lucie la o bogãþie aproape opulentã, cît de la sãrãcie la un trai decent, fãrã

grija zilei de mîine, altfel spus distanþa de la o viaþã lipsitã de perspective ºi

speranþã la o viaþã normalã este de numai 6 numere inspirat alese.

Zilele trecute, românii au transformat ghiºeele agenþiilor Loteriei

Naþionale în adevãrate altare din spatele cãrora lucrãtorii, precum niºte sfinþi

hãrãziþi cu puteri divine, pãreau sã valideze biletele de joc asemeni unor

indulgenþe cu drept de valabilitate ºi de folosinþã terestre. Multã pioºenie,

cruci fãcute în grabã ºi, inevitabil, “Doamne-ajutã!”, cam astea erau scenariul

ºi decorul din orice agenþie a societãþii pe acþiuni “Raiul pe pãmînt – lapte ºi

miere”. Mai lipseau cãdelniþele ºi lumînãrile.

Un studiu social fãcut în faþa agenþiilor Loto ar fi surprinzãtor dar, mai

mult decît atît, extrem de trist. Nu o sã vedeþi foarte des, ba chiar deloc,

oameni coborînd din limuzine sau îmbrãcaþi în costume Armani care sã-ºi

joace cele 6 numere în speranþa cã vor lua potul cel mare. Pentru ei existã
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• ªi acum, în româneºte, sã priceapã ºi domnul Bãsescu •

Extrapolînd modul de gîndire cel puþin ciudat al preºedintelui Traian Bãsescu,

acela de a implementa în ºcolile din Þinutul Secuiesc modul de învãþare a limbii

române asemeni modului în care fiul meu învaþã limba japonezã la Centrul Cultural

Japonez de pe strada Jozsef Attila, m-am gîndit cã ar fi potrivit ca aceste “texte” sã

le scriu în limba conaþionalilor noºtri maghiari. Departe de a avea ceva cu ei (ba

dimpotrivã, mã laud cu cîteva legãturi de prietenie româno-maghiare cît  se poate

de strînse), nu pot, totuºi, sã nu fiu uimit de marea ipocrizie a preºedintelui marinar

care se uitã cancsi ºi, pe de altã parte, de calculul cît se poate de greºit pe care ºi-l

face în ceea ce priveºte masa votantã din Covasna ºi Harghita. Lãsînd la o parte

penibilul situaþiei de a nu fi recunoscut de cetãþenii din zonã cu prilejul unei deplasãri

de plãcere ºi, implicit, de a fi vãduvit de obiºnuita baie de mulþime ºi de ºedinþele

foto spontane în care i se pun coarne cu degetele în spatele cheliei, demersul

demagogic al preºedintelui pare sortit eºecului. Posibilitatea de a cîºtiga cîteva voturi

dintr-o zonã care l-a amendat sever cu prilejul referendumului pãleºte în faþa

certitudinii de a pierde înzecit, însutit, înmiit voturi din partea românilor majoritari.

Pentru mine este clar cã, aºa cum nu vom mai auzi vocea lui Florian Pittiº la

Teleenciclopedia, tot aºa nu vom auzi vreun secui purtînd conversaþii frivole în

limba românã cu niciun român, chit cã se cheamã el Traian Bãsescu. Pe de altã

parte, dacã toate vînzãtoarele din magazinele ºi hipermarket-urile din Debrecen o

rup biniºor pe româneºte, mi s-ar pãrea logic ºi normal sã poþi cere în Covasna ºi

Harghita un pahar cu apã (ºi sã îl ºi primeºti!) în limba care, conform articolului 13

din Constituþie, este limba oficialã pe teritoriul României: limba românã.

luni, 13 august 2007

SZÖVEGEK KERETBEN
Kiterjesztve Traian Bãsescu enyhén szólva furcsa gondolatmenetét, mely

szerint a székelyföldi iskolákban úgy kell majd oktatni a román nyelvet

ahogyan az én fiam tanulja a japánt a Japán Kulturális Központ József Attila

utcai székházában, gondoltam megfelelö lenne, ha ezeket a “szövegeket”

magyarul irnám magyar polgártársainknak. Semmi bajom a magyarokkal (söt,

büszke vagyok néhány nagyon is szoros román-magyar kapcsolatomra) és

mégis nem tehetem meg, hogy ne csodálkozzam el a tengerész-elnök

kétszinüségén, ahogyan egyrészt kancsin néz, másrészt pedig hibásan számitgat

a Kovászna és Hargita megyei szavazótábor kapcsán.

Túl a helyzet kinosságán, hogy nem ismerték fel nem hivatalos kiszállása

során, s ezért elmaradt a megszokott tömeg és a fényképezések is, amik alatt

szamárfület mutatnak tar feje mögött, az elnök demagóg igyekezete eleve

kudarcra itéltetett. Annak lehetösége, hogy pár voksot szerezzen ott, ahol nem

sok sikert aratott a népszavazáson eltörpül annak bizonyossága elött, hogy

tizszer, százszor, ezerszer annyit veszit a többségi románoktól. Számomra

világos: mint ahogy már sosem halljuk Florian Pittiº hangját a

Teleenciclopediában, ugyanúgy nem ütheti meg a fülünket egy székely és

egy román léha társalgása, még akkor sem ha Traian Bãsescunak hivják. S ha

a debreceni üzletekben és hipermarketekben az eladónök elég jól törik a román

nyelvet, logikusan elvárnám, hogy Kovászna és Hargita megyében is egy pohár

vizet kérhessek (és kaphassak is) azon a nyelven amely az Alkotmány 13.

cikkelye szerint Románia területén a hivatalos: románul.

2007.augusztus 13, hétfö
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cã similaritatea dintre “HarCov” ºi “Harkov” se va opri aici.

Dilema mea din punct de vedere geografic continuã cu nou-nãscuta Þarã

a Secuilor. Nu-i vorbã, poate nu m-ar deranja foarte tare acest lucru, avînd în

vedere cã avem ºi Þara Bîrsei ºi Þara Haþegului ºi Þara Oaºului. Ceea ce mã

deranjeazã însã foarte mult este minciuna în care este îmbracatã toatã aceastã

poveste. Sã ne înþelegem, “Szekelyfold” nu înseamnã “Þinut Secuiesc”,

traducerea corectã este “Pãmînt Secuiesc” (“fold”, în limba maghiarã,

înseamnã “pãmînt”!). În condiþiile astea avem o problemã. O fi HarCov o

zonã geograficã, un þinut, dacã vreþi, locuit de secui, dar pãmîntul, pãmîntul

în sine!, domnule preºedinte Traian Bãsescu, este pãmînt românesc. Urmînd

firul logic, propun ca România, cunoscutã pe drept cuvînt ºi ca Þara lui Papurã

Vodã, sã se numeascã de azi înainte Þara lui Bãse’ Vodã.

luni, 20 august 2007

Într-o sãptãmînã cînd preºedintele Traian Bãsescu se fãcea prieten

cu secuii aºa cum alþii de teapa lui se fac prieteni ºi cu dracul ca sã

poatã trece puntea, eu a trebuit sã-mi reconsider fundamental

cunoºtinþele de geografie. Iatã -sînt vremuri pe care le trãim!-, într-o Europã

în care “graniþã”, “vamã” sau “paºaport” au devenit noþiuni perimate, în

România lucrurile par sã stea exact pe dos. Se inventeazã þãri, se traseazã

graniþe concrete, nu imaginare, se instituie limbi oficiale altele decît limba

românã, ºi toate acestea cu girul ºi chiar susþinerea preºedintelui Traian

Bãsescu. Am mai spus-o ºi o repet: ultima iniþiativã a preºedintelui Bãsescu

este un demers demagogic, ipocrit ºi pseudo-populist, avînd în vedere cã el se

adreseazã unui segment demografic foarte mic, respectiv minoritãþii maghiare.

Calculul preºedintelui Bãsescu, un calcul greºit dupã pãrerea mea, este unul

rece, meschin, fãcut sã-i serveascã propriilor interese. Problema secuilor din

Covasna ºi Harghita nu este nici pe departe una nouã sau actualã, de aceea

cred cã, dacã preºedintele României, nu al românilor!, ar fi fost onest în intenþii,

ar fi încercat sã rezolve aceastã problemã delicatã încã de la începutul

mandatului sãu. Dar cum orice vot conteazã, cu atît mai mult cu cît ultimele

sondaje nu îi sînt deloc favorabile, domnul Bãsescu acceptã sã se facã acum

“frate” cu secuii pînã cînd va trece “puntea” alegerilor prezidenþiale ce vor

avea loc peste doi ani.

Revin la problema mea, cea legatã de geografie. Trebuie sã recunosc cu

sinceritate cã gãselniþa cu HarCov m-a bãgat direct în ceaþã. Eu auzisem de

Harkov, oraº în Ucraina, scena dramaticã ºi sîngeroasã a patru bãtãlii

importante din timpul celui de al doilea rãzboi mondial. Aºadar, lãsînd la o

parte dacã nu lipsa de originalitate, atunci cel puþin de inspiraþie, sã sperãm
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ºi angajate, stau ºi se gîndesc cã, decît sã vîndã de dimineaþa pînã seara cîteva

sute de cafele, zece prãjituri ºi cîteva pachete de þigãri pentru un salariu în

nici un caz spectaculos, apoi nu mai bine stau ele frumos acasã ºi îºi împart,

lunã de lunã, cei 15 mii de euro, cît e chiria pe care o vor primi?

luni, 22 octombrie 2007

Fulguieºte! Brusc ºi dintr-o datã! Nu ºtiu dacã o sã prindã ºi o sã

þinã aceastã primã ninsoare, dar mã întreb, oare ºi anul ãsta ne va

lua iarna pe nepregãtite? An de an, aceeaºi problemã! Parcã e un

deja-vu. Cîþiva fulgi de nea, ºi totul e cu fundul în sus. Cîþiva centimetri de

zãpadã, ºi totul e haos: drumuri blocate, ºoferi disperaþi ºi, invariabil, autoritãþi

locale depãºite de situaþie asemeni greierului care, mai tembel de felul lui ºi

fãrã cele mai vagi cunoºtinþe despre ciclul anotimpurilor, parcã nevenindu-i

sã creadã cã dupã toamnã vine iarna, dupã iarnã vine primãvara, dupã

primãvarã vine vara, iar dupã varã, aþi ghicit!, vine din nou toamna, îºi spunea

sieºi, ca un fraier “Cri, cri, cri, toamnã gri/ Nu credeam c-o sã mai vii!”.

Naþionala de fotbal a României s-a calificat, dupã 8 ani, la un turneu

final, cel al Campionatului European care va avea loc la anul. Sînt convins cã

ne-am fi calificat ºi fãrã ajutorul dat indirect, dar decisiv, de albanezii care au

remizat pe propriul teren cu bulgarii. Totuºi, faptul cã am scãpat de emoþii cu

douã partide înainte de finalul preliminariilor e o chestie care trebuie apreciatã

ca atare, ºi sã spunem albanezilor “Mulþumim frumos!”. Ia sã vãd, cine mai

zice bancuri cu albanezi?

Se mirã oamenii, ba chiar se revoltã cum cã de ce se desfiinþeazã

cafenelele din centru ºi devin sedii sau filiale de bãnci de zici cã sîntem în

Zürich, nu în Cluj. “Crema” ºi “Croco” sînt doar ultimele douã exemple. Au

ºi n-au dreptate! Au dreptate cînd stai sã te gîndeºti cã mai toate bãncile au

cîte o agenþie, ba chiar cîte douã în centru, iar “Croco” se va transforma la

rîndul ei într-o filialã BCR. Au dreptate, din nou, cînd stau sã mã gîndesc cã

nu mai pot bea o cafea în buricul tîrgului, ci trebuie sã-mi aduc de acasã. Dar,

pe de altã parte, n-au dreptate cînd proprietarele cafenelei “Croco”, care sînt



CRISTIAN BARA

136 137

TEXTE ÎN CHENAR

buzunarele noastre sã reprezinte România la Strasbourg, cu privire la

descãlecat, la patria pierdutã ºi la recîºtigarea steagului. N-am auzit ºi n-am

vãzut, nu o sã auzim ºi nu o sã vedem.

Ce putem aºtepta de la un preºedinte care, nu cu mult timp în urmã, se

pupa pe gurã cu extremiºtii maghiari din secuime, de la un prim ministru care

ar pupa ºi în fund pentru un pic de susþinere udmr-istã, sau un Parlament care

mai are doar un an la dispoziþie ca sã-ºi umple buzunarele pentru toatã viaþa?

luni, 29 octombrie 2007Într-o sãptãmînã la fel de agitatã precum apa dintr-un pahar în care ai

aruncat o pastilã de calciu efervescent, în postura pastilei

identificîndu-l pe preºedintele Bãsescu (nu atît pentru calitãþile

benefice ale calciului, cît în ceea ce priveºte fîsss-ul pe care îl produc bulele

de gaz la dizolvarea pastilei), rolul apei fiind preluat de primul ministru

Tãriceanu (pentru cã e insipid, incolor ºi inodor), iar cel al paharului de cãtre

Parlamentul României (pentru cã le “înghite” prostiile amîndurora), am auzit

toate tîmpeniile din lume mai puþin ceea ce doream cu adevãrat sã auzim din

partea preºedintelui, al primului ministru ºi al forului suprem legislativ al

României.

ªi dã-i ºi luptã cu votul uninominal, ºi dã-i ºi luptã cu referendumul, ºi

dã-i ºi luptã cu europarlamentarele. Frecþii la picior de lemn. Credeþi cã

întîmplãtor aproape 90% dintre românii cu drept de vot n-au nici cea mai

vagã idee cu privire la data de desfãºurare a alegerilor europarlamentare? Vã

asigur cã aceiaºi 90% dintre românii cu drept de vot sînt mult mai interesaþi

de data la care vor putea sã-ºi cumpere un litru de ulei cu mai puþin de 60.000

de lei sau de data de la care se va mãri pensia. În cot îi doare pe aceiaºi 90%

dintre românii cu drept de vot de votul uninominal, cu atît mai mult cu cît

puþini au auzit de el, ºi mai puþini ºtiu ce e ãla, ºi doar cîþiva au habar cu ce se

mãnîncã.

Am fi vrut, în schimb, sã auzim o reacþie, cît de micã!, sã vedem o luare

de poziþie, cît de strîmbã!, din partea Parlamentului, al primului ministru ºi al

preºedintelui României la declaraþiile paranoide ale lui Marko Bela - acest

Atilla modern cu bici de sfoarã, ale multimilionarului în euro, Verestoy Atilla

- supranumit “drujba lui Dumnezeu”, ºi ale lui Frunda Gyorgy - cel plãtit din
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legea tãcerii - Omerta, sau oricînd justificabila  Vendetta? Deºi...

…Deºi, iatã, violenþa exacerbatã bîntuie ºi strãzile României. Mai nou -

altãdatã de neimaginat, de neconceput ºi de neacceptat- violenþa exacerbatã

bîntuie ºi strãzile Clujului. Nu mai departe de sãptãmîna trecutã am avut parte

sã vedem imagini ºocante cu grupuri de sceleraþi care refuleazã lipsa de minte,

frustrãrile ºi instinctele animalice prin bãtãi de o cruzime extremã asupra

unor oameni lipsiþi de apãrare. Sã vinã, oare, ºi la Cluj, altãdatã un oraº

considerat sigur, vremurile în care nu vom mai putea ieºi serile sau nopþile pe

strãzi?

Nu va fi nicio surprizã. Este doar o chestiune de timp pînã cînd vor

apãrea ºi la noi spargerile de bãnci în stil american, cu cagule pe faþã, arme în

mînã ºi luãri de ostatici. Timid, viitorii spãrgãtori de bãnci au început cu

furtul de bancomate.

luni, 5 noiembrie 2007

Nu-i nicio surprizã. Era doar o chestiune de timp pînã cînd italienii

aveau sã ajungã la capãtul rãbdãrii. Nu trebuia sã te duci personal

pînã în Italia ca sã te convingi cã romii sînt, întradevãr, o mare

problemã pentru fraþii noºtri de gintã latinã. Secvenþe mai mult decît

edificatoare -cu siguranþã, alterate în bunã mãsurã subiectiv ºi selectiv- au

fost ºi sînt în continuare difuzate de televiziunile noastre cu o frecvenþã

ameþitoare, aproape zilnicã. Tablouri halucinante parcã din alt secol cu cerºetori

în zdrenþe care infesteazã centrele marilor oraºe italiene, imagini cu copii de

romi puºi de aºa-ziºii lor pãrinþi sã dea lovituri la poºetele ºi genþile turiºtilor,

ziua în amiaza mare, fãrã nicio reþinere, peisaje sinistre cu tabere promiscue,

mizere, adevãrate focare de infecþie aflate la periferiile Romei sau aproape de

Milano, Torino, Florenþa. Sã fie clar, nu mã îndoiesc cã toþi aceºti romi au

luat drumul Italiei pentru a avea, aºa cum repetã obsesiv, ca o placã zgîriatã,

o viaþã mai bunã, dar nu mã va putea convinge nimeni cã mãcar unul dintre ei

ar fi vrut, ar vrea sau ar dori sã o ducã mai bine din muncã onestã.

Oricum, a fost nevoie doar de o scînteie care sã declanºeze explozia.

Putea foarte bine sã se fi întîmplat mai demult, putea sã se fi întîmplat mai

încolo, dar s-a nimerit sã se întîmple acum, cînd un cetãþean român de etnie

romã, un animal sadic, o bestie care nu meritã altceva decît pedeapsa maximã

ºi poate chiar mai mult de-atît, sã curme cu brutalitate o viaþã. Nici nu conteazã

a cui a fost. Pe de altã parte, este de neacceptat ca italianul de rînd sã asocieze,

automat ºi fãrã o judecatã limpede ºi corectã, un criminal român de etnie

romã cu întreg poporul român, iar apoi sã-ºi facã singur dreptate (?!?) prin

vendete în stil mafiot împotriva unor români nevinovaþi ºi cinstiþi. Sã fie doar

o coincidenþã cã Italia este, totuºi, þara în care s-a nãscut Mafia, Cosa Nostra,
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Sigur, în final primesc ºtampila  cu OK-ul de liberã trecere. (Am fost la

“omologul” din Ungaria, tot la Debrecen, ºi nu mi s-a uitat nimeni în coº.)

Hipermarket-uri mai vechi sau mai noi. Dai sã intri, însã un tip îþi pune

în vedere cã trebuie sã-þi sigileze geanta într-o pungã pe care scrie, mare,

“SECURITATE”. “De ce?”, întreb. “Eh, e mai bine aºa!”, îmi rãspunde pe un

ton suspicios. ªi continuã: “Sã nu vã uitaþi portmoneul în geantã!”. De parcã

nu ºtiu cã hipermarket-urile nu sînt muzee în care intri sã vizitezi, ci magazine

unde cumperi. Cu bani! Aºa cã iau portmoneul într-o mînã, telefoanele mobile

în cealaltã, iar coºul îl împing cu burta (tot mai proeminentã, din pãcate!).

Copilul e mare, bine cã nu mai trebuie sã-l þin de mînã. E drept, nu toþi au

parte de acest tratament. Nici nu ar fi posibil, pentru cã personalul nu ar face

faþã fluxului mare de cumpãrãtori, astfel cã selecþia este pur aleatorie sau,

mai degrabã, discriminatorie. (Am intrat la cumpãrãturi într-o grãmadã de

hipermarket-uri din aceleaºi reþele ºi în Italia, ºi în Franþa, ºi în Germania, ºi

în Olanda, ºi în Belgia, ºi în Ungaria - ºi n-am fost pus în asemenea situaþii

jenante.)

Îmi place sã cred cã toate aceste metode de prevenire a furturilor din

magazine sînt forme ale excesului de zel din partea cîtorva angajaþi. Altfel ce

rost mai au camerele de supraveghere video? Ar fi însã momentul ca zeloºii

sã înceteze (poate ar trebui sã aibã un cuvînt de spus ºi Agenþia Naþionalã

pentru Protecþia Consumatorului) pentru cã, dacã noi între noi nu ne respectãm,

atunci nici nu vom putea avea pretenþia sã ne respecte alþii.

marþi, 20 noiembrie 2007

Începe sã mã oboseascã tot mai mult acest rãzboi italiano-român,

purtat mai ales pe fronturile media, politic ºi social, un fel de servicii

de propagandã, contrainformaþii ºi informaþii pe timp de pace. Din

pãcate, ca în orice rãzboi, ºi în acest conflict latino-latin cele mai multe pierderi

sînt din rîndul civililor. Nu stau sã analizez cauzele ºi nici sã intuiesc efectele

gîlcevei italiano-române, un lucru este, însã, cert: fraþii noºtri întru gintã nu

mai au nici cea mai vagã urmã de respect faþã de noi. Cãci, pînã la urmã,

trãgînd linie, e vorba numai ºi numai de respect.

Dar stau ºi mã întreb, de ce ne-ar respecta pe noi italienii (sau spaniolii,

sau francezii, sau nemþii, sau locuitorii din Patagonia, sau Papua Noua Guinee,

sau Burkina Faso!) dacã nu sîntem în stare sã ne respectãm noi între noi,

românii? Dacã eu, român, în propria mea þarã, nu sînt respectat. Dacã eu,

român, în propria mea þarã, sînt considerat, fãrã motiv ºi fãrã antecedente, un

potenþial hoþ.

Cash & carry de la capãtul Clujului. Umplu frumos coºul, stau civilizat

la coadã la casã, dau o bascã de bani, iar cînd dau sã ies mã ºi încolþesc doi

tipi în halate albe sã-mi confrunte factura cu conþinutul coºului. Oare n-am

furat ceva? Mai ºi pune o ºtampilã pe facturã, un fel de vizã de liberã trecere.

(Am fost la magazinul geamãn din Ungaria, la Debrecen, ºi nu mi s-a întîmplat

aºa ceva.)

Cash & carry de la celãlalt capãt al Clujului. Déjà-vu! Înghesui în coº

toate fanteziile lui nevastã-mea, mã pun în ºir ca toþi oamenii la coadã, decartez

o cãruþã de bani ºi, cînd dau sã ies, doi indivizi în halate (albastre, de data

aceasta) îmi iau factura la puricat ºi îmi fac vraiºte prin coº fãrã jenã. Oare

totul e în regulã, oare nu-i nimic în plus în coº faþã de ce scrie în facturã?
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doar în campaniile electorale. Vorba aceea: “M-ai pãcãlit o datã - sã-þi fie

ruºine! M-ai pãcãlit a doua oarã - sã-mi fie ruºine!!!” De cîte ori îºi închipuiau

politicienii noºtri cã ne pot lua de proºti? Ei bine, ieri, aceºtia au avut o (primã)

surprizã. Urmînd firul logic al celor de mai sus, pot sã declar cu mîndrie cã m-

am maturizat ºi eu. Însã numai politic!

luni, 26 noiembrie 2007Douã dintre cele mai mari gherle ale ultimilor ani au avut loc ieri:

alegerile europarlamentare ºi referendumul pentru votul

uninominal. Explicaþiile sînt simple. Dacã în ceea ce priveºte

alegerile europarlamentare românii n-au fost extrem de interesaþi de cine de

la care partid de-abia aºteaptã sã o roiascã la Strasbourg sau Bruxelles pentru

o franzelã mai albã decît pita neagrã halitã pe plaiurile noastre, în cazul votului

uninominal electoratul a amendat demersul stupid ºi idiot al preºedintelui

Traian Bãsescu de a întreba electoratul dacã este sau nu de acord cu o lege

pentru care guvernul ºi-a asumat deja rãspunderea. Un demers nu numai stupid

ºi idiot, ci ºi unul foarte scump, care a costat buzunarele contribuabililor cîteva

zeci de milioane de euro, bani care, cu siguranþã, n-ar fi prisosit sãnãtãþii sau

educaþiei, culturii sau programelor sociale. Drept urmare, prezenþa la vot a

fost ridicol de scãzutã, lucru care vine sã întãreascã, o datã în plus, cã românii

sînt mult mai preocupaþi de multitudinea problemelor cu care se confruntã

zilnic -de la preþul pîinii, al kilului de zahãr sau al litrului de ulei, la preþul

metrului cub de gaz, de apã sau al gigacaloriei- decît de vreo dambla a unui

preºedinte egocentric sau alegerea unui europarlamentar de care, odatã ajuns

la Strasbourg sau Bruxelles, nu mai aude nici dracu’ de el, darãmite amãrîþii

de alegãtori rãmaºi sã lupte în tranºeele unei continue, nesfîrºite ºi eterne

tranziþii.

Paradoxal, cred cã absenteismul electoral manifestat ieri este prima ºi

cea mai sugestivã dovadã de maturizare politicã a electoratului nostru. Lumea

s-a sãturat, în sfîrºit!, sã audã aceleaºi sloganuri demagogice, aceleaºi

promisiuni fãrã acoperire, repetate iar ºi iar, la nesfîrºit, precum o placã zgîriatã,
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provin din familii cu venituri mici beneficiazã de burse sociale. Valoarea unei

burse sociale? 17 lei, adicã aproximativ 7 dolari. Elevilor cu rezultate

excepþionale la învãþãturã, adicã cei care au o medie generalã de la 9,80 în

sus, statul român le oferã, cu generozitate (!?!), burse de merit. Valoare unei

burse de merit? 24 de lei, adicã fix 10 dolari. Statul român mai oferã ºi burse

de studii. Criteriile de acordare a acestora îmi sînt ºi acum neclare, dar, oricum...

Valoarea unei burse de studii? 18 lei, adicã 7 dolari ºi vreo 50 de cenþi.

Ei, ºi ce face statul român într-o manifestare de evidentã discriminare

faþã de propriii copii, de propriii elevi? Oferã elevilor moldoveni burse.

Valoarea unei astfel de burse? 40,62 de dolari, adicã aproape 100 de lei, adicã

de patru ori valoare unei burse de merit acordatã unui elev român de excepþie.

Elev român care, realizînd la un moment dat modul în care este tratat în propria

þarã, îºi ia tãlpãºiþa, cu prima ocazie, cãtre un sistem  care îl plãteºte ºi îl

apreciazã direct proporþional cu valoarea.

luni, 17 decembrie 2007

Întotdeauna am simþit precum o apãsare toatã aºa-zisa prietenie

româno-moldoveneascã, dar nu mi-am manifestat-o niciodatã foarte

zgomotos sau plenar. De-a lungul istoriei recente am avut tot timpul

impresia de forþat ºi artificial în relaþiile dintre noi ºi fraþii noºtri de peste

Prut. Aºa, ca un fel de cãsãtorie din interes, ca un fel de dragoste cu sila, ca un

fel de viol sfîrºit cu alai de nuntã declanºat încã din sãlile tribunalului. Am

încercat sã construim poduri de flori, deºi era evident cã aranjamentele florale

se cam terminau de la jumãtatea podului încolo. Am permis unor surori ºi

fraþi moldoveni sã decidã pentru noi în Parlamentul României. Am sãrit cu

prima ocazie sã le acordãm surorilor ºi fraþilor moldoveni cetãþenia românã

cu toate drepturile ce decurg din aceasta. Ne-am transformat în avocatul din

oficiu al Republicii Moldova în problema aderãrii la Uniunea Europeanã.

Am primit cu braþele deschise elevi ºi studenþi moldoveni sã studieze în ºcolile

ºi universitãþile noastre. Sigur, contextul politic ºi, mai ales, contextul

geopolitic sînt olecuþã mai complexe. Însã, chiar ºi aºa (sau poate tocmai de

aceea?), cum ne-au fost întoarse încercãrile de apropiere? Cu afirmarea limbii

moldoveneºti ca limbã oficialã ºi naþionalã a Republicii Moldova, cu diplomaþi

români expulzaþi, cu manifestãri ostile faþã de tot ce înseamnã limba românã

în ºcolile din Republica Moldova, faþã de tot ce înseamnã drapel naþional

românesc, români, România. Însã ce mã deranjeazã cel mai tare în aceastã

problemã româno-moldoveneascã nu este aspectul politic al relaþiilor, ci

aspectul social, strict din perspectiva contribuabilului care plãteºte taxe ºi

impozite statului român. Sã mã explic. Anumiþi elevi români, nu foarte mulþi,

vã asigur!, pot beneficia de burse. Copiii revoluþionarilor, copii care suferã

de anumite afecþiuni medicale, orfanii, copii din mediul rural ºi copii care
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(hîc!)! Nu-i Stolojan (hîc!)? Tãriceanu (hîc!)? Da’ tu (hîc!) nu trebuia sã-þi

dai (hîc!) demisia (hîc!)? Siguranþã (hîc!) naþionalã? Unde plouã (hîc!)?

Inundaþii (hîc!)? Ia-þi, dom’le (hîc!), o barcã (hîc!)!!!”.

Fãrã legãturã directã cu cele de mai sus, mi-am adus aminte de o

întîmplare cît se poate de realã, pe bune!, pãþitã de o cunoºtinþã cît se poate de

realã, cetãþean englez. Londra. Bea omul niºte beri ºi se urcã la volan. Cum se

întîmplã de cele mai multe ori, ghinion!, îl opreºte poliþia ºi îi bagã fiola în

gurã: “Aþi bãut?” Omul ce sã zicã? Recunoaºte: “Yes, cîteva beri!” “OK, vã

suspendãm carnetul de conducere trei luni! Da’, apropo, unde lucraþi?” “În

Department of Justice.” “Ah, sorry, în aceste condiþii vã suspendãm carnetul

cinci ani!”.

Cu alte cuvinte: “Adicã faci parte dintr-un sistem pe care tu, primul, ar

trebui sã-l respecþi ºi sã-l aplici ºi faci exact pe dos? Pãi te ard de nu te vezi cît

eºti tu de sir sau lord sau de angajat al Departamentului de Justiþie! Poþi fi, tu,

Tony Blair sau Graham Brown, mi se rupe!”.

La noi, într-o astfel de situaþie, cu siguranþã poliþistul i-ar fi urat lui

Bãsescu o searã plãcutã în continuare.

luni, 14 ianuarie 2008

Ultimul episod din serialul tragi-comic “Bãsescu vs. Tãriceanu”,

un fel de “Alien vs. Predator” fãrã efecte speciale, cu buget redus

ºi în care joacã numai figuranþi ºi actori de mîna a doua, m-a pus

serios pe gînduri cã poate ar fi cazul sã trec pe Prostamol, un medicament la

care speram sã apelez abia dupã 60 de ani. Episodul “Apel telefonic respins”,

în care preºedintele Traian “Hã-Hã” Bãsescu s-a ofuscat pe premierul Cãlin

“Harley-Davidson” Popescu Tãriceanu cã nu i-a rãspuns la telefon, insinuînd

cã, la o adicã, ar fi putut sã fie vorba de o problemã legatã de siguranþa

naþionalã, m-a fãcut sã nu-mi pot controla vezica ºi sã-mi scap trei picuri în

chiloþi de rîs. N-am mai rîs aºa bine de la episoadele unui alt serial de

televiziune românesc de succes difuzat de OTV-ul lui Dan Diaconescu, “Elodia

Cioacã – femeia invizibilã, mit sau realitate”.

Pãi dacã problemele de siguranþã naþionalã se discutã, se analizeazã ºi

se rezolvã de preºedintele ºi prim-ministrul þãrii pe telefoanele mobile, ºi nu

pe alte cãi specifice, atunci România ar putea fi o pradã uºoarã chiar ºi pentru

“forþe” precum Andorra, Liechtenstein sau San Marino. Dacã siguranþa

naþionalã stã în semnalul slab al lui Bãsescu sau bateria descãrcatã a lui

Tãriceanu, atunci, dragi români, dormiþi iepureºte, cã, cine ºtie?, ne putem

trezi la capul patului cu gãrzile elveþiene ale Vaticanului sau cotropiþi de

brigãzile patriotice din Malta. Nu pot, totuºi, sã nu mã întreb dacã, la finalul

mult mediatizatului chef al Stelei organizat de Gigi Becali, dupã ce oaspetele

de onoare, vaporeanul ajuns la cîrma þãrii, a gîlgîit cîteva ºpriþuri bune, iar

apoi s-a urcat la volanul maºinii, ar fi rãspuns la telefonul primului ministru

într-o problemã legatã de siguranþa naþionalã? ªi dacã ar fi rãspuns, cam ce ar

fi zis: “Da, Bãsescu (hîc!)! Cine? Primul-ministru (hîc!)? Ah, salut Stolojane
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Incredibil ce incapabili, inconºtienþi ºi imbecili ne conduc. Îmi asum

riscul vorbelor mele: avem parte de un guvern idiot, de niºte miniºtri

de trei lulele ºi de niºte specialiºti mai degrabã în mersul pe jos, dat

gaura în macaroanã ºi pus codiþa la prunã. (Nu-i vorbã, nici miniºtrii sau

specialiºtii guvernelor anterioare nu s-au dovedit mai deºtepþi ca cei de acum!)

Opt ani de zile le-au trebuit celor ce ne conduc -aceiaºi oameni în principiu,

dar rotiþi o datã la patru ani, în urma alegerilor, asemeni cadrelor dintr-un

sistem de care mulþi dintre noi încã ne mai amintim- sã ajungã la concluzia cã

CNSAS a fost constituit ºi a funcþionat pe baze neconstituþionale. Opt ani de

zile CNSAS, un consiliu bazat pe un sistem de judecatã ce mã duce cu gîndul

la Inchiziþia spaniolã, a fost considerat un bastion al democraþiei, un instrument

de demascare a lupilor îmbrãcaþi în blanã de oaie. De fapt, CNSAS nu a fost

altceva decît un judecãtor care a condamnat sau a graþiat, în funcþie de interesele

politice ale momentului, oameni ºi destine. Dupã opt ani de zile s-a ajuns la

concluzia cã CNSAS a funcþionat dupã legi, norme ºi principii ce nu au nicio

legãturã cu Constituþia ºi cu un stat de drept. Doamne-ajutã, dar nu-i aºa cã

tot noi, contribuabilii, plãtim pentru cei opt ani de costuri ºi cheltuieli ale

CNSAS, costuri ºi cheltuieli ce se dovedesc acum inutile ºi ilegale?

Mai mult, actualul guvern de maxim rahat ne dovedeºte cã logica ºi

logica inversã funcþioneazã perfect identic. În prima fazã, ni s-a explicat cu

argumente aproape ºtiinþifice cã taxa de primã înmatriculare este corectã dacã

se aplicã la o valoare mare automobilelor second-hand ºi la o valoare mai

redusã automobilelor noi, iar acum, aplicînd logica inversã, ni se explicã pe

baza aceluiaºi gen de argumente prezentate cu o putere de convingere demnã

de o cauzã mai bunã, cã de fapt nu-i aºa, cã de fapt e chiar pe dos, iar taxa de

Niºte ipocriþi ºi niºte patetici nemþii ãºtia. Îi credeam mai tari din

fire. S-au supãrat ca vãcarul pe sat pe noi, românii, cã, vezi

Doamne!, le-am luat pita de la gurã ºi telefoanele Nokia de la

ureche. ªi ºi-au zis cã ce altceva ar fi mai potrivit decît sã boicoteze telefoanele

Nokia, dacã tot s-au hotãrît finlandezii sã trimitã în stradã cîteva mii de nemþi

în favoarea altor cîteva mii de amãrãºteni din Jucu ºi împrejurimi. Cît timp au

lucrat românii la nemþi, la negru, pentru cîteva sute de mãrci ºi, mai nou,

pentru cîteva sute de euro, eram buni, eram de treabã, eram prieteni. Acum,

noi, românii, sîntem cauza tuturor nenorocirilor lor. Pãi dacã aºa stau lucrurile,

propun sã nu le mai cumpãrãm Mercedes-urile, Audi-urile ºi Volkswagen-

urile, cã ºi alþii ºtiu sã facã maºini bune, sã nu le mai cumpãrãm Arielu’ ºi

Persilu’, cã mai sînt ºi alþi detergenþi pe lumea asta, sã nu mai cumpãrãm de la

Adidas sau Puma, cã ºi cu Nike sau Reebok ne stã bine, ºi aºa mai departe, cã

lista e lungã. Nemþii uitã cã, asemeni celor de la Nokia, firme de-ale lor precum

Siemens sau Opel ºi-au deschis unitãþi de producþie în afara Germaniei, acolo

unde mîna de lucru e mai ieftinã, privînd astfel pe zeci sau poate sute de mii

de conaþionali de-ai lui Merkel de dreptul de a avea un loc de muncã. ªi

oricum, mai devreme sau mai tîrziu, toþi vom rãmîne pe drumuri. Totul e o

chestiune de timp, pentru cã, în final, orice flecuºteþ va avea lipit pe el o micã

etichetã pe care va scrie “Made in China”.

luni, 28 ianuarie 2008
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Vulturi, corbi ºi hiene, iatã lighioanele care populeazã cele mai

multe dintre menajeriile redacþiilor din presa ºi televiziunea

româneascã specializate mai ales în Transmiterea Marelui Nimic.

Asta, desigur, pe lîngã deja consacratele ºtiri de tipul celor “de la ora 5” care

umplu paginile ziarelor ºi ecranele televizoarelor cu sînge ºi violenþã extremã.

Îmi place sã cred, de fapt sînt convins, cã existã ºi presã ºi televiziune oneste,

echilibrate, obiective, pãcat însã cã ele se pierd în oceanul celor ce reprezintã

exact opusul acestora. Sigur, fiecare ziar sau post de televiziune este liber sã-

ºi decidã singure politica editorialã, însã datele lucrurilor ar trebui sã se schimbe

cînd, urmare a unei ºtiri tipãrite sau a difuzãrii unui material video, existã

riscul de a pune în pericol siguranþa fizicã ºi/sau integritatea corporalã ale

persoanei care face obiectul informaþiei, ºi asta doar din nevoia imbecilã de

senzaþional ieftin.

Sã mã explic. Ca unicã ºansã de a mã cãpãtui brusc, dintr-o datã ºi fãrã

efort, asemeni milioanelor de români care ºi-au pierdut orice speranþã cã vor

putea duce un trai decent ºi lipsit de grija zilei de mîine din muncã cinstitã,

am jucat la “6 din 49”. Norocul, desigur, nici nu putea fi altfel, nu mi-a surîs.

A surîs, însã, unui om de afaceri de origine turcã care deþine cetãþenia românã

de vreo 17-18 ani. Pentru cã omul nu este vreun cretin sau vreun inconºtient,

el a decis, aºa cum de altfel aº fi decis ºi eu sau orice alt om normal care se

poate lãuda cu un coeficient de inteligenþã peste cel al unei potîrnichi, sã

cearã Loteriei Naþionale pãstrarea confidenþialitãþii numelui ºi persoanei sale.

Nu are rost sã mai expun motivele pentru care, logic ºi normal, a procedat

aºa. Vã daþi seama, de astfel de informaþii au nevoie interlopii, “punct ochit,

punct lovit”, fãrã muncã de cercetare ºi investigaþie! Cum însã pentru un

primã înmatriculare este corectã dacã se aplicã la o valoare mare automobilelor

noi ºi la o valoare (mult) mai redusã automobilelor second-hand. Pleosc! Pãi,

ce încredere poþi sã ai în niºte oameni care îþi spun, azi, cã e albã, iar mîine, cu

zîmbetul pe buze, îþi spun cã, de fapt, e 100% neagrã?

Pînã una-alta, nu ºtiu cîþi dintre noi se gîndesc la taxa de primã

înmatriculare a unui automobil nou sau second-hand, cît la facturile la apã,

curent, gaz sau cãldurã, care au ajuns în lunile decembrie ºi ianuarie la un

nivel de parcã, lunã de lunã, trebuie sã ne înmatriculãm un Ferrari sau un

Lamborghini.

luni, 4 februarie 2008
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Vã vine sã credeþi sau nu, dar soluþia rezolvãrii crizei din sistemul

de sãnãtate par sã o dea hipermarketurile. Credeþi cumva cã e

vreo glumã, dar vã asigur cã sînt cît se poate de serios. În zona

caselor de marcat, lîngã rafturile cu gumã de mestecat ºi prezervative (cele

douã produse se aflã alãturate din motive oarecum justificate, pentru cã ºi

unele ºi altele sînt disponibile consumatorilor într-o largã varietate de arome:

cãpºuni, banane, struguri, etc.), putem gãsi, ºi asta nu de ieri de azi, ochelari

de vedere cu dioptrii cuprinse între  +1 ºi +3,5, la preþul modic de 13,99 lei.

Eu înþeleg sã-þi poþi lua singur, “fãrã acordul medicului sau prescripþie

medicalã”, un Algocalmin dacã te doare giro-sfecla dupã ce te-ai rupt în figuri,

un Coldrex sau o vitamina C dacã eºti rãcit ºi îþi este înfundat “hornul” sau un

Furazolidon dacã îþi merge burta ºi eºti obligat sã stai pe “tron” toatã ziua,

însã în cazul problemelor de vedere mi s-ar pãrea normal sã-þi faci, înainte de

toate, un consult oftalmologic ºi sã îþi comanzi cucherii la un specialist, chiar

dacã, din pãcate, “distracþia” te costã o micã avere. Cã poate cu ochiul drept

eºti în regulã sau poate ai o singurã dioptrie, iar cu ochiul stîng nu poþi sã

desluºeºti ceva decît printr-o lentilã de forma ºi dimensiunile unui fund de

sticlã de ºampanie. Pînã unde poate merge societatea asta de consum? Ce mai

urmeazã, proteze dentare de unicã folosinþã? Aflasem deja cã o curã de 14

zile de lapte acru cu bifidus esensis îþi rezolvã problemele intestinale. Urmînd

firul acestei logici strîmbe, hipermarketurile ar putea rezolva ºi alte probleme

cu care se confruntã primul bolnav al þãrii, ministrul Sãnãtãþii, Eugen

Nicolãescu. La raionul de carne am putea sã ne trezim cu ofertã la rinichi

pentru cei cu insuficienþã renalã, cu o super-ofertã la inimi pentru cei cu

afecþiuni la corazon ºi cu o mega-ofertã la plãmîni pentru cei cu bojocii fãcuþi

tabloid de scandal abject ºi senzaþional de trei parale cum este “Cancan” omul,

în sine, nu reprezintã absolut nimic, au fãcut ei pe dracu-n patru ºi au dezvãluit

identitatea cîºtigãtorului marelui premiu de la “6 din 49”, baºca au mai publicat

ºi niºte poze, ca sã ºtie lumea, clar ºi fãrã echivoc -ºi cine trebuie, dar mai ales

cine nu trebuie!- cine este omul care s-a trezit peste noapte mai bogat cu 9,3

milioane de euro. Drept pentru care omul ºi-a luat tãlpãºiþa din România ºi a

luat drumul Dubaiului sã i se piardã urma. Cã, vorba aia, mai bine sã toace

banii prin emirate, decît sã-i fi tocat aici, cu impozitele, taxele ºi TVA-ul de

rigoare. Dar, Dumnezeu mi-e martor, la banii ãºtia mi-aº fi luat cei mai tari

avocaþi ºi-i tîram prin tribunale pe imbecilii de la “Cancan” pînã ploua cu

biscuiþi sau îi lãsam desculþi în stradã.

luni, 11 februarie 2008
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Avem un fotbal croit dupã chipul ºi asemãnarea vieþii noastre

politice, dar ºi reciproca este cît se poate de valabilã. Nici nu

poate fi altfel într-o þarã ai cãrei oameni au o singurã ºi mare

pasiune: circul, chiar ºi fãrã pîine. Ca sã nu mai pomenim de faptul cã, se ºtie,

la fotbal ºi politicã se pricep toþi. (Într-o vreme se pricepeau toþi ºi la agriculturã,

dar acum nu mai este cazul.) Pe “terenul de fotbal” al politicii româneºti,

deopotrivã la fel ca în cele douã “camere parlamentare” ale fotbalului nostru,

LPF ºi FRF, gãsim acelaºi gen de protagoniºti, acelaºi gen de manifestãri,

acelaºi gen de apucãturi.

ªi într-o parte ºi în cealaltã, blaturi ºi aranjamente, mariaje din interes ºi

divorþuri scandaloase, alianþe ºi înþelegeri, inculþi ºi semidocþi, fanfaroni ºi

bufoni, acuze ºi reproºuri, scandaluri ºi mizerie, corupþie ºi furt.

ªi într-o parte ºi în cealaltã, bani fãrã mãsurã cãraþi în pungi de plastic,

prime indecente, milioane nejustificate, milioane nejustificabile, îmbogãþiþi

peste noapte, chefuri la “Golden Blitz”, oameni politici bãgaþi în fotbal ºi

fotbaliºti bãgaþi în politicã. Gigi Becali, Miticã Dragomir, George Copos,

Gheorghe ªtefan, Anghel Iordãnescu sînt, cred, cele mai sugestive exemple

ale unor oameni veniþi din lumea fotbalului în încercarea impotentã de a face

sex neprotejat cu o curvã pe nume Politica. De cealaltã parte, oameni politici

cu bascã pe cap sau papion european la gît se afiºeazã la modul populist prin

tribune, alãturi de campioni la spart sãmînþã între dinþi, în speranþa cã vor

face audienþã la votanþi.

Asistãm la cea mai mizerabilã ediþie de campionat. CFR este pe cale sã

piardã un titlu ce pãrea la un moment dat sigur ca un cont într-o bancã elveþianã.

ªi asta nu doar din cauza lui Gigi Becali, care a decis sã iasã la atac cu artileria

harcea-parcea din cauza tutunului. Cei cu disfuncþii sexuale ar putea apela cu

oarecare succes la anumite sortimente de carmangerie, cum ar fi crenvurºtii,

dar ar merge la sigur cu un castravete turcesc sau un morcov românesc tînãr

care, nu-i aºa?, alãturi de o gãinã bãtrînã, ar face o supã bunã.

luni, 3 martie 2008
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Era ziua în amiaza mare, dar oraºul pãrea pustiu, pãrãsit. Pãrãsit

oarecumva în grabã, de parcã toþi oamenii o luaserã la fugã

din faþa unui pericol iminent sau a unei molime ce  anunþa sã

infesteze oraºul. Strãzile, mai ieri pline de forfota trecãtorilor, erau mãturate

acum doar de cîteva vîrtejuri de aer, un fel de mini-tornade ce ridicau spre

cer praful ºi hîrtiile de pe marginea caldarîmului. Din cînd în cînd, coloane

de maºini cu numere de înmatriculare incerte traversau în vitezã oraºul pe

bulevardul ce despãrþea marea metropolã, aproape chirurgical, în douã

pãrþi egale. Pe ºoseaua pavatã cu piatrã cubicã, umezitã de roua dimineþii,

roþile centrifugau un sunet aproape lipicios. Pasagerii erau înfundaþi comod

în canapelele din spate ale limuzinelor ºi nu puteau fi desluºiþi îndãrãtul

geamurilor ºi parbrizelor fumurii, însã oricine îºi putea da seama cã era

vorba de oameni importanþi, puternici, care se cuibãreau în haina

protectoare ºi cãlduþã a fricii asemeni unei larve în cocon sau a unei dame

de companie într-o blanã de vizon.  Nimeni nu ºtia de unde vin ºi cu atît

mai puþin unde se duc. Era însã clar pentru toatã lumea - aveau loc

evenimente importante. Poate chiar un punct de cotiturã în istorie.

Oraºul nu era chiar mort. Patrule de poliþiºti apãreau ca din pãmînt

intimidînd chiar ºi pe cei mai tari din fire. Vocea tunã ºi privirea fulgerã de

sub cozorocul chipiului: “Actele la control!” Urmeazã un tir nesfîrºit de

întrebãri: “Cine? Cum? Unde? De unde? Pînã unde? Cînd? De cînd? Pînã

cînd? De ce?” Cea mai micã ezitare -în glas, în ochi, în atitudine, în

comportament, un gest necugetat- ºi cel interogat riscã un drum pînã la

cea mai apropiatã secþie de poliþie. În punctele strategice ale oraºului, civili

dubioºi scruteazã, aproape radiografiazã fiecare trecãtor. Îþi dai seama de

grea a milioanelor sale de euro, ci în primul rînd pe mîna lui Paszkany ºi

Mureºan, care ar fi trebuit sã ºtie cã, dacã te bagi în troacã, riºti sã te mãnînce

porcii.

Pînã sã aflãm rezultatele alegerilor locale din 1 iunie, vom afla cu mult

înainte, în  7 mai, cine va cîºtiga pînã la urmã campionatul ãsta infect. Ca în

orice campanie electoralã, la fel ºi în fotbal - cine va pompa mai mulþi bani va

avea ºansa sã cîºtige un titlu mincinos ºi dreptul de a se face de rîs în Liga

Campionilor Europeni.

luni, 24 martie 2008
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Nu contest faptul cã s-au fãcut multe lucruri bune în Cluj, ºi în

oraº ºi în judeþ, în ultimii patru ani de zile. Cã nu s-a fãcut tot ce

era necesar, cã nu s-a fãcut tot ce s-a promis, poate la modul

deºãnþat ºi ipocrit din considerente pur electorale, este o altã problemã, însã,

dacã e sã privim lucrurile cu obiectivitate, detaºaþi de orice parti-pris-uri, nu

putem nega realitatea. Mai sînt multe de fãcut dar, dupã 12 ani de administraþie

funariotã, Clujul aratã, totuºi, altfel, iar perspectivele se anunþã, ºi ele,

promiþãtoare. În ultimii patru ani s-au fãcut atîtea investiþii cît sã se recupereze

ºi cei 12 ani de sedentarism administrativ în care cele mai importante realizãri

au fost ridicarea a douã-trei monumente, a unei statui ºi vopsirea bãncilor ºi a

pubelelor din oraº în culorile drapelului naþional. În ceea ce priveºte oraºul

nostru, ce-i drept, nu a fost prea greu, de vreme ce primarul Emil Boc, din

poziþia sa de preºedinte al PD, a reuºit între mult prea desele, exasperant de

desele sale zboruri pe ruta Cluj-Bucureºti ºi retur, sã direcþioneze, din raþiuni

pur politice pînã la urmã, bani la care Clujul nici nu visase. Cu siguranþã nu ar

fi reuºit nimic din toate acestea dacã ar fi fost un neica-nimeni sau, mai rãu,

preºedintele unui partid aflat în opoziþie, dar acum ar fi chiar culmea sã cãutãm

la dinþi calul de cãpãtat.

Iatã, ne aflãm înaintea unor noi alegeri locale. A rãmas ceva mai mult de

o lunã ºi, sigur, toþi trag tare pe ultima sutã de metri. Aceeaºi regie, acelaºi

scenariu, aceiaºi actori pînã la urmã. Declaraþii scandaloase, acuze mai mult

sau mai puþin justificate, merite mincinos asumate, multe promisiuni ce nu

vor fi onorate niciodatã. Da, nimic nou sub soare, urmeazã campania electoralã!

Ce mã deranjeazã însã peste mãsurã este graba ipocritã de a cosmetiza

ce se mai poate în ultima clipã. Totul la vedere, ziua în amiaza mare, asemeni

la o poºtã cã civilii sînt agenþi sub acoperire. Nici mãcar ei nu se simt bine

în haine de stradã ºi asta se vede, se simte. ªi-ar fi dorit sã fie acolo, “în

linia întîi”, unde e adevãrata acþiune, nu sã pãzeascã strãzile de agitatori

sau sã salte, din cînd în cînd, vreun beþiv, vreo prostituatã sau vreun cerºetor

rãtãcit.

Era al dracului de cald, dar nicio fereastrã a vreunei clãdiri nu era

deschisã. Regulile fuseserã cît se poate de clare ºi de stricte. Nu existau

excepþii. Probabil cã locatarii sufereau adevãrate crize de claustrofobie ºi

nu conteneau sã se întrebe oare cînd se va sfîrºi totul. ªi totul mai durã

cîteva zile bune...

Nu vã lãsaþi înºelaþi. Rîndurile de mai sus nu reprezintã vreun fragment

din romanele de rãzboi ale lui Sven Hassel. Oraºul descris nu este Berlinul

anilor ‘30 cînd Adolf Hitler, Der Führer, ajuns în fruntea Partidului Naþional

Socialist German, era deja la putere. Agenþii sub acoperire ºi poliþiºtii din

patrule nu sînt oameni ai Gestapo sau ai SS. Oamenii din limuzine nu sînt

capi ai partidului nazist. Nimic din toate acestea!

Totul e mult mai simplu. ªi mult mai actual. Este vorba de Bucureºtiul

anului 2008, în perioada summit-ului NATO.

luni, 31 martie 2008
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Pentru foarte mulþi clujeni, pentru mult prea mulþi clujeni, victoria

de miercuri a CFR-ului în faþa lui “U” a fost o adevãratã tragedie,

dovedind o datã în plus, dacã mai era nevoie, - ºi spun asta chiar

cu riscul de a merge de mîine pe stradã uitîndu-mã mai mult peste umãr decît

pe unde calc -  cã numãrul cretinilor pe metrul pãtrat “de Cluj” creºte de la o

zi la alta într-un ritm ameþitor. Patru tembeli din grupul cu veleitãþi de piromani

care nu cu multã vreme în urmã urlau schizofrenic “Sã ardã Gruia!”, pînã sã

înceapã adevãratul meci, au încins o miuþã cu capul unui jandarm vinovat

doar de faptul cã omul îºi fãcea meseria pentru care era plãtit. Sigur, cei patru

“eroi” ai galeriei “U”-iste, cu certitudine viitori “martiri” alb-negri, vor intra

într-un “cantonament” prelungit la Gherla. Din pãcate, însã, jandarmul va

petrece multã vreme pe “banca de rezerve” în urma atacului “neregulamentar”.

Viteaza galerie a echipei fanion (?!?) a Clujului mai dovedise de-a lungul

timpului acte de curaj ºi loialitate faþã de culorile clubului pseudo-studenþesc.

Cei al cãror unic crez în viaþã este “Mamã, te iubesc, da’ nu ca pe “U”!” i-au

caftit golãneºte, cu trei ani în urmã, pe fotbaliºtii de la CFR în faþa hotelului

SPORT, iar cu cîteva luni în urmã au ucis cu sînge rece un suporter feroviar,

pentru ca mai apoi sã-i profaneze mormîntul.

Victoria de miercuri a CFR-ului în faþa lui “U” a fost o adevãratã tragedie

ºi pentru o parte a conducerii ºi a echipei de pe “Ion Moina” care acum

semneazã “contracte de joc” la DNA. Cam ãsta e riscul cînd vrei sã-þi vinzi

sufletul diavolului pentru 1,7 milioane de arginþi. În loc sã se umple de bani,

mîndrii purtãtori ai însemnului „U“ s-au umplut de ruºine. Vorba aia, “ºi…

bãtuþi, ºi cu banii luaþi!”. Stînd strîmb ºi judecînd drept, ar fi fost mai mult

decît caraghios ca CFR sã piardã titlul de campioanã taman la Cluj, într-o

unei declaraþii publice cãtre alegãtori cum cã “da, iatã, se face, se drege, ce

scule sîntem noi!”, însã total ineficient ºi, mai ales, enervant, neluînd în calcul

cã efectul la popor ar putea fi invers, cam în genul reclamei la un produs care

întrerupe filmul exact înaintea deznodãmîntului, jurîndu-þi cã nu vei cumpãra

niciodatã produsul cu pricina. Se decoperteazã asfalt ºi se pune asfalt, se

reparã guri de canalizare, se traseazã strãzi ºi se marcheazã treceri de pietoni,

se spalã strãzi cu tulumba - totul, repet, ziua în amiaza mare, în condiþiile

unui trafic ºi aºa infernal. Efectul? Nervi întinºi la maxim, ambuteiaje

criminale, praf ºi mizerie cît sã contribuie la accelerarea efectului de serã! Nu

cred cã este un secret pentru nimeni cã acest gen de lucrãri, oriunde în lume

sau mãcar în pãrþile civilizate ale acesteia, se desfãºoarã noaptea, cînd

disconfortul creat este redus la minim.

Dar atunci cine ar mai putea remarca marile realizãri ale inimoºilor

membri ai organizaþiilor de partid ºi de stat?

luni, 21 aprilie 2008
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S lalomînd nostalgic în drum spre servici pe strãzile Albac ºi

Constantin Brâncuºi printre gropile rectangulare, bãrbierite

aproape geometric -mai cã-mi vine sã zic “estetic, artistic”!-, rase

încã de acum douã sãptãmîni, dar neacoperite nici pînã în ziua de azi, între

douã înjurãturi “de dulce” murmurate mãrunt printre buze la auzul protestelor

suspensiei ºi direcþiei maºinii, mi-a trecut, aºa, un gînd prin tãrtãcuþã: “Unde

sînt, precum zãpezile, campaniile electorale de altãdatã?” Pînã acum patru

ani, ei, da!, alea erau campanii electorale! Aveam parte de acþiune, de intrigi,

de schimbãri de situaþii, de lacrimi de crocodil, de atacuri la baionetã, de

atacuri la persoanã, de lovituri sub centurã. Sondajele curgeau valuri-valuri,

iar cel de seara îl contrazicea pe cel dat publicitãþii dimineaþa. Aveam parte de

dezvãluiri senzaþionale. Aflam de foste, actuale ºi viitoare amante, de foste,

actuale ºi viitoare afaceri veroase sau oneroase, de foste, actuale ºi viitoare

dosare sau audieri la DNA. Pînã acum patru ani, campaniile electorale aveau

zvîc, curgea sînge la greu, scena politicã era cu adevãrat un ring de box. Da’

ce zic eu ring de box, era un adevãrat ring de K-1. Caftealã generalã pe bune!

Singura regulã era “nicio regulã”. Acum, mai mare plictisul. Ce sînge? Abia

dacã onor. candidaþii storc un strop de sudoare. Întreaga lor campanie actualã

seamãnã cu un fel de dare de seamã de pe vremea ºedinþelor organizaþiilor

raionale ale partidului comunist: un bilanþ al activitãþii, un plan de mãsuri

viitoare, înfierarea practicilor anti-sociale, îndemnuri la muncã ºi unitate ºi,

pe alocuri, un pic de autocriticã constructivã. Patetic!

Este clar, deopotrivã pentru mine, pentru restul clujenilor, ca ºi pentru

candidaþii angrenaþi în aceastã plictisitoare cursã electoralã, cã ziua alegerilor

nu va aduce nicio mare surprizã. Aº putea, dar nu vreau!, sã spun de pe acum

ultimã etapã, decisivã, disputatã cu concitadina “U”. Ar fi rîs de noi o þarã

întreagã, ar fi rîs curcile, dar cel mai bine s-ar fi distrat, probabil, Gigi Becali,

care nici mãcar nu cred cã ar fi recunoscut meritele unei victorii “U”-iste, ci

ar fi proclamat ipocrit, fariseic, o intervenþie divinã. Trãgînd linie ºi fãcînd

suma, trebuie sã acceptãm, odatã pentru totdeauna cã, aºa cum “U” nu mai

este echipa de odinioarã, echipa studenþilor, a doctorilor, a avocaþilor ºi a

inginerilor care au fãcut din culorile alb ºi negru ºi însemnul U douã simboluri

inconfundabile, iubite pe bunã dreptate de sute de mii de suporteri din toatã

þara, tot aºa, nici gloata de azi care susþine din tribune pe “U” nu are nimic în

comun cu superba galerie de demult, formatã din studenþi “pe bune”, ºi nu

din sceleraþi care fac o facultate plãtitã din banii lui mãmica ºi tãticu. Ce rost

ar avea sã explic cuiva care nici mãcar nu are intenþia sã priceapã ce avantaje

-în plan sportiv, economic ºi în cel al imaginii- va avea oraºul nostru pentru

simplul motiv cã trei mari echipe ale fotbalului european vor veni aici sã

joace în Liga Campionilor Europeni. N-au priceput, din pãcate, nici mãcar

primarul Emil Boc, prefectul Cãlin Platon sau preºedintele Consiliului

Judeþean, Marius Nicoarã, care n-au gãsit de cuviinþã sã aprecieze public

marea performanþã a echipei din cartierul Gruia, ºi asta din motive pur

electorale, pentru cã o reacþie publicã, oricare ar fi fost ea, ar fi dus ori la

pierderea voturilor “alb-negre”, ori la pierderea celor “alb-viºinii”.

Sîmbãta seara, clujenii din Gruia (subliniez, clujenii!) au pus cireaºa pe

tort -pentru unii- ºi bomboana pe colivã -pentru alþii-, cucerind ºi Cupa

României la capãtul unui meci cinstit, curat ºi frumos. Eu, unul, mã înclin în

faþa lor!
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Doamne, cum trece timpul! Te zbaþi, te chinui zi de zi, ai parte ºi de

bune ºi de rele, ºi de bucurii ºi de necazuri, ºi te trezeºti la un

moment dat cã, din verde ca bradul, din ficior ce erai, schimbi

prefixul din 20 în 30, din 30 în 40, din 40 în 50 ºi tot aºa pînã cînd singura

grijã ºi plãcere e iaurtul de dimineaþã ºi ceaiul de searã sau invers. Sigur cã nu

are nicio legãturã ce-am scris pînã acum cu ce urmeazã, da’ întotdeauna cînd

vin alegerile mã transform, aºa, ciclic, într-un filosof de nota 5, plus cã mã

apucã o lehamite ºi-un plictis, îmi aduc aminte de toate datoriile ºi de toþi

duºmanii ºi realizez cît de puþin conteazã votul meu în universul ãsta nesfîrºit.

(ªi, oricum, altã introducere mai inspiratã nu mi-a putut fãta giro-sfecla pe

care mie îmi place sã o numesc “cap”, iar nevastã-mea o alintã, tandru,

“tãrtãcuþã” ...)

Aºadar, au mai trecut patru ani din efemera noastrã existenþã ºi tot atîþia

de la ultimele alegeri locale. Ce-au fãcut aleºii noºtri în aceºti ultimi patru ani

nu stau eu sã înºir acum. ªi, în cele din urmã, nici cã mai conteazã. Vorba aia,

„ce a fost a fost, ce va fi va fi” sau, ca sã rãmîn în registrul tragico-macabru,

„morþii cu morþii, viii cu viii”. Ieri, poporul ºi-a manifestat în mod plenar

opþiunile. La ora la care scriu aceste rînduri, nu ºtiu (deºi pot sã bãnuiesc!)

nici cine a cîºtigat alegerile pentru Primãria Cluj, nici pe cele pentru scaunul

de preºedinte al Consiliului Judeþean Cluj. Însã, indiferent care vor fi

cîºtigãtorii cursei electorale abia încheiate, potrivit promisiunilor trîmbiþate

în campanie, le vom rîde în nas, nu peste multã vreme, fandosiþilor ºi snobilor

care se dau mari cã au buletin de Monte Carlo. În urmãtorii patru ani (nu mai

mulþi!), Clujul va arãta cu totul ºi cu totul altfel, va suferi o schimbare radicalã.

Dacã aº intra, mîine, în comã profundã ºi m-aº trezi, brusc, peste patru ani,

cine va cîºtiga Primãria Clujului ºi scaunul de preºedinte al Consiliului

Judeþean. Nu-i o mare enigmã pentru nimeni! De aceea nu pot sã înþeleg ce

cautã în cursa electoralã... ceilalþi. Poate doar faptul cã, orice s-ar zice,

campaniile electorale sînt un bun prilej de a face niscaiva afaceri super

profitabile. Doar o datã la patru ani, pe facturi ºi acte... în regulã, un pix

inscripþionat cu un slogan rãsuflat poate sã coste 100 de euro bucata, un balon

mîzgãlit cu numele unui partid fãrã ºanse de a atinge pragul electoral sã coste

cam tot atîta, iar una bucatã afiº al unui candidat anonim, cu fotografia scanatã

de pe buletinul de identitate, sã ajungã la preþul unui tablou pictat de unul

dintre artiºtii ºcolii olandeze sau flamande.

Aºa cum singura asemãnare între preºedintele României, Traian Bãsescu

ºi fostul preºedinte al SUA, J.F. Kennedy, este cã s-au putut lãuda, fiecare la

vremea lor, cu o amantã în vogã, iar singura asemãnare între cele douã amante,

Elena Udrea de-o parte, ºi Marylin Monroe de cealaltã, este culoarea blondã

a pãrului, tot aºa singura asemãnare între campania actualã ºi cele de pînã

acum patru ani este cã se cheamã... electorale.

luni, 26 mai 2008
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Cam în acelaºi timp în care Traian Bãsescu, un actor de mîna a

doua al scenei politice româneºti, încerca sã fure meserie de la

Catherine Deneuve, Radu Beligan sau Tamara Buciuceanu cu

ocazia “turneului final” al Festivalului Internaþional de Film Transilvania 2008,

uitînd cã lumea îl ºtie mai bine de “jucãtor” sau “arbitru” decît de “comedian”

sau “regizor”, iar democrat-liberalii clujeni se aflau într-un binemeritat

“cantonament” de refacere dupã evitarea celui de al doilea “meci” de scrutin

pentru primãria clujeanã, ei cîºtigînd en fanfare “finala” localelor la capãtul

unei singure “partide” electorale pe care au dominat-o de la un capãt la altul,

s-a dat startul în turneul final al Campionatului European de fotbal 2008 la

care participã ºi România, dupã o absenþã de opt ani. Ca de obicei, suporterii

ºi presa de specialitate e împãrþitã în douã tabere: super-optimiºtii ºi mega-

pesimiºtii. De la opinii ºi pãreri cum cã ne vom face de rîs pînã la elucubraþii

cum cã vom juca finala sau chiar vom cuceri titlul de campioanã continentalã.

La fel, ca de obicei, nici mãcar o voce moderatã, realistã, dar, mai ales, detaºatã.

Toþi, deopotrivã, vãd lucrurile doar în alb sau negru. Totul sau nimic, uitînd

prea uºor cã viaþa e frumoasã (mai ales!) dacã reuºeºti sã gãseºti calea de

mijloc!

Celor care nu dau nicio ºansã României la acest turneu final le-aº

rãspunde, sec ºi profund: fîsss! ªi ce dacã naþionala României nu va face

istorie la EURO 2008? Din punctul meu de vedere, lucrul cel mai important

este cã sîntem acolo. Una dintre cele (doar!) 16 echipe naþionale calificate.

Sã nu uitãm cã Anglia nu este la EURO. Sã nu uitãm cã dintre þãrile recent

intrate în Uniunea Europeanã doar noi, românii, cehii ºi polonezii sîntem

acolo. Sã nu uitãm cã Ungaria nu e, Bulgaria nu e, Slovenia sau Slovacia nu

probabil cã nu aº supravieþui ºocului. Vom avea o filarmonicã pe care o vor

invidia vienezii, londonezii, milanezii sau berlinezii. Vom avea un stadion

alãturi de care Santiago Bernabeu, Camp Nou, Allianz Arena sau Wembley

vor pãrea niºte simple maidane. Spitalele de urgenþã pe care le vedem în

serialele americane vor pãrea niºte amãrîte de dispensare sãteºti pe lîngã

Spitalul de Urgenþã cu care se va lãuda Clujul. Din recent renovata fîntînã

artezianã din Piaþa Avram Iancu va curge doar lapte ºi miere. Vom avea o

nouã Salã a Sporturilor care îi va face chiar ºi pe megalomanii de americani

sã-ºi roadã unghiile de ciudã. Vom avea centuri ocolitoare “fãrã numãr, fãrã

numãr”. Vom avea pasaje rutiere subterane mai ceva ca cel de sub Canalul

Mînecii. Chiar ºi cocioabele din Cluj vor avea canalizare, iar potecile din faþa

lor vor fi, bineînþeles, asfaltate. Vom avea parkinguri supra ºi subterane chiar

ºi pentru trotinete. Iar singurii cîini pe care îi vom întîlni vagabondînd pe

strãzi vor avea, obligatoriu, covrigi în coadã. Ce mai, va fi un vis sã trãieºti

într-un oraº asemeni Clujului.

De acum, pot sã dorm liniºtit... Treziþi-mã peste patru ani!

luni, 2 iunie 2008
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Vrem-nu vrem, ne place-nu ne place, zilele acestea fotbalul a luat

faþa politicii, deºi, se ºtie, ambele sînt pasiunile preferate ale

românilor, aproape în aceeaºi mãsurã. Parcã nici nu mai conteazã,

pare cã nici nu mai intereseazã pe cineva faptul cã preºedintele Bãsescu a dat

(din nou!) cu mucii în fasole jignind mitocãneºte o jurnalistã de la Radio

France International. Toþi vorbesc de Piþurcã. Cine e primar, cine e preºedinte

de Consiliu Judeþean la Cluj, cine vine, cine pleacã, cine rãmîne? Vax, zero,

pîrþ a varzã! Toþi vorbesc de Mutu. Nu-mi rãmîne decît sã fac acelaºi lucru,

deºi scriam, nu cu multã vreme în urmã, cã este relativ puþin important ce va

face naþionala României la turneul final al Euro 2008, atîta vreme cît noi

sîntem acolo, iar alþii doar belesc ochii la televizor.

Aºa cã, îmi exprim ºi eu o pãrere. Aºa cum distanþa între “a fi prezent” ºi

“a te prezenta” este aproximativ egalã cu cea de la cer la pãmînt, tot aºa, e o

diferenþã enormã între a face zero puncte, dar a juca frumos, ºi a face douã

puncte, dar a nu juca nimic. Asumîndu-ºi rolul de eternã posibilã surprizã, în

egalã mãsurã cu cel de outsiderã -dar neasumîndu-ºi, din pãcate, unul cîte

unul, elementarul rol de jucãtori profesioniºti la dat cu ºpiþul în bãºicã- echipa

lui Piþurcã (cu Piþurcã în frunte!) a (re)confirmat diagnosticul pe care, din

pãcate, îl bãnuiam de mult: lipsa cronicã a sîngelui în instalaþie ºi atrofierea

morbidã a testiculelor.

Privitã dintr-un alt unghi, diferenþa de valoare dintre naþionala României

ºi cele ale Franþei, Italiei ºi Olandei este exact aceeaºi dintre treningul, tricoul

ºi adidaºii cu care a înþeles Piþurcã sã frece banca de rezerve ºi costumele de

firmã, pantofii lustruiþi  ºi cãmãºile impecabile cu care Domenech, Donadoni

ºi Van Basten au înþeles sã onoreze prezenþa la partidele echipelor pe care le

antreneazã.

sînt. Ca sã nu pomenim de þãri cu tradiþie ca Danemarca, Irlanda, Belgia sau

Norvegia care stau, bine-mersi, în faþa televizoarelor.

La fel de rupþi de realitate mi se par ºi cei care vãd România calificatã în

faza semifinalelor sau în finalã, ba chiar adjudecîndu-ºi trofeul. E greu, de

fapt imposibil sã crezi cã actuala naþionalã a României ar putea face supriza

în condiþiile în care þãri precum Italia, Franþa sau Germania au mai multe

titluri mondiale ºi continentale împreunã decît românii prezenþe la turneele

finale.

Sigur, ar fi neplãcut sã fim ciuca bãtãilor în grupã, sã mãture cu noi

terenul ºi francezii, ºi italienii, ºi olandezii, dar cred cã Mutu, Chivu, Lobonþ

& Co. sînt capabili sã facã o figurã (mãcar!) decentã. Din acest colþ de paginã,

chit cã nu or sã afle niciodatã, eu le doresc tricolorilor sã se bucure de fiecare

moment petrecut la EURO, sã joace cu detaºare, sã redescopere bucuria jocului

asemeni copiilor din curtea ºcolii sau de pe maidan.

luni, 9 iunie 2008
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Interesul de serviciu, inconºtienþa ºi Necuratu’ (piei Satanã!) mi-au

cãlãuzit paºii -dupã ani buni de zile- spre litoralul românesc al Mãrii

Negre. Uitasem de ce nu mã mai trãgea aþa cãtre fîºia de nisip plinã

de chiºtoace, alge putrede ºi scoici tãioase dintre Mamaia ºi Mangalia. Ei

bine, recenta reîntîlnire cu versiunea mai anostã ºi mai scumpã a Nisipurilor

de Aur ale bulgarilor aflate cîþiva zeci de kilometri mai la sud, m-a fãcut sã-

mi aduc aminte. Brusc ºi dureros. ªi sã îmi promit, solemn, cã singurele ocazii

în care voi mai vedea vreodatã valurile mãrii la Mamaia vor fi la televizor, în

reviste, pe www.google.com/images ºi în cãrþile poºtale.

Lipsa de inspiraþie, lenea ºi acelaºi Necuratu’ (ptiu-ptiu-ptiu drace, îmi

scuip de trei ori în sîn!) m-au fãcut sã aleg drept mijloc de transport, pe ruta

Cluj-Napoca-Constanþa ºi retur, trenul (era sã scriu “ternul”, dar ar fi fost un

banal joc de cuvinte, departe de adevãr!). Aº fi putut sã aleg avionul, însã, din

pãcate, nu am reuºit sã ghicesc cele ºase numere norocoase la “6 din 49”, iar

cu maºina nu mai am de mult timp curajul sã mã avînt pe DN 1, dupã ce, zi de

zi, ºtirile de la ora 17 îmi bombardeazã retina ºi îmi agreseazã creierul cu

imagini macabre cu zeci de morþi ºi maºini fãcute praf. Oricum, îmi rãmãsese

proaspãtã în minte imaginea primului ministru Tãriceanu care declara, naiv

sau ipocrit, ori amîndouã la un loc, cã “trenul reprezintã o alternativã de

transport excelentã!”. ªi eu, ca prostul, l-am crezut.

Aºadar, am urcat în rapidul 936 în data de 29 iunie, ora 21 ºi 26 de

minute, ºi am coborît în gara din Constanþa a doua zi, la ora 12 ºi 30 de

minute, dupã 718 kilometri de cale feratã parcurºi ºi 15 ore (!!!) de cãlãtorie

(?!?) cu o garniturã de tren al cãrei cel mai potrivit loc ar fi la fier vechi.

“Regula de trei simplã” ºi calculul aritmetic demonstreazã cã media orarã cu

Viaþa, în general, e o luptã continuã, iar în fotbal acest lucru se vede

poate mai limpede decît oriunde altundeva, cu atît mai mult cu cît idilicul

dreptunghi verde  acoperit cu iarbã proaspãt tunsã nu este altceva decît un

sîngeros cîmp de bãtãlie. Ne-am dus ºi noi la luptã, însã, în loc sã murim cu

flinta în mînã, cu baioneta între dinþi, pînã la ultimul cartuº, am preferat sã ne

legãm singuri la ochi cu suspensoarele din dotare, sã ne rupem tricourile în

dreptul pieptului ºi, urlînd agonizant imnul naþional, sã aºteptãm resemnaþi

plumbul fierbinte din puºtile plutoanelor de execuþie.

Aºa cum “aºchia nu sare departe de trunchi”, lucru valabil în ceea ce

priveºte relaþia antrenor-echipã pentru mai toate reprezentativele naþionale

prezente la turneul final al Euro 2008, tot aºa “gãinaþul nu cade niciodatã

departe de curul gãinii”, lucru perfect valabil în ceea ce priveºte relaþia dintre

Piþurcã ºi Mutu, Chivu, Lobonþ & Co.
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Acum, cã tot s-a terminat bacalaureatul, adunãm bunele cu bunele,

relele cu relele, facem socoteala ºi tragem linie. Rezultatul?

Învãþãmîntul preuniversitar (sã vorbim acum doar de acesta ºi sã

lãsãm pe altã datã problemele cu care se confruntã cel universitar aflat, ºi el,

în mare suferinþã) este pe “minus”. Împinsã uºor-uºor spre marginea prãpastiei

de mai toþi miniºtrii postdecembriºti ai învãþãmîntului în urma unor

experimente pe care cercetãtori din alte domenii le fac doar pe ºoareci de

laborator, ºcoala româneascã se aflã acum în cãdere liberã. ªi tare îmi este

teamã cã prãpastia de care vorbeam nu e vreo amãrîtã de groapã din care ar

putea ieºi foarte uºor, ci ditamai hãul din care nu o va putea scoate nimeni

foarte degrabã.

Sigur, peºtele de la cap se împute, pentru cã, aºa cum spuneam,

învãþãmîntul a avut parte de cîþiva miniºtri care au încercat sã prindã fluturi

cu grebla, însã nu este mai puþin adevãrat cã aºa cum e turcul aºa e ºi pistolul,

astfel cã nici elevii nu pot fi altfel croiþi decît dupã chipul ºi asemãnarea

profesorilor.

Distanþa dintre profesorii aflaþi în spatele catedrelor, dar preocupaþi mai

mult de tariful pe orã al meditaþiilor în particular, ºi elevii care îºi freacã de

plictisealã fundul în bãncile claselor între douã sms-uri trimise de pe telefoane

mobile de ultimã generaþie, nu este foarte mare. ªi aici nu mã refer strict la

distanþa “catedrã-bancã”, mãsurabilã în metri ºi centimetri, ci la cea dintre

IQ-urile celor care dau nota, din postura maestrului, ºi IQ-urile celor care o

primesc, din postura învãþãcelului.

Sigur, ar fi o greºealã sã generalizez, atît în ceea ce îi priveºte pe profesori,

cît ºi în ceea ce îi priveºte pe elevi, însã este un fenomen care, de la un an

care rapidul 936 a acoperit distanþa Cluj-Napoca-Constanþa a fost de 47,86

kilometri/orã, asta în vreme ce TGV-ul francez “mãnîncã pãmîntul” cu 250

km/h. (Doamne, sîntem cu secole în urmã!) Temperatura din compartiment,

ce depãºea uºor 40 de grade Celsius (inutil sã mai spun de lipsa aerului

condiþionat!), combinatã cu jegul adunat straturi-straturi, ani la rînd, ce

acoperea fiecare centimetru pãtrat, ºi putoarea din latrinele infecte, plus cea a

vecinilor de compartiment -prieteni ocazionali ai apei ºi sãpunului- ce

“odorizaserã” fiecare centimetru cub, au fãcut din cãlãtorie o experienþã care

m-a marcat, cred, pentru tot restul vieþii. Trageþi la indigo drumul cu acelaºi

tren rapid de la Constanþa spre casã ºi, probabil, mã veþi crede cã au fost

momente în care m-am gîndit serios sã mã arunc din tren pentru a scãpa mai

repede de chinuri. Poate n-ar fi lipsit de interes încã un amãnunt: condiþiile de

care am povestit sînt cele de la clasa I, iar costul unui bilet dus-întors este de

2.400.000 de lei vechi. (La vagonul de dormit clasa I nu am gãsit bilete (!!!),

chiar dacã preþul mi se pare halucinant: 3.500.000 de lei vechi, bilet dus-

întors.)

În concluzie, “glasul roþilor de tren” ºi un sejur pe litoralul românesc -

combinaþia idealã de a vã rata concediul, toca banii ºi distruge nervii! Sunã

aproape ca într-o reclamã.
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Dacã pînã ºi un ceas stricat aratã ora exactã de douã ori pe zi, cu atît

mai mult mi-e greu sã înþeleg de ce primarul Emil Boc nu ºtie sau

nu este în stare sã dea “ora exactã” în primãrie. Adicã sã facã ce

ar trebui sã facã un primar. Oricare primar. Fie el primarul unui oraº de cinci

stele ce se vrea european, fie el primarul din Rãscãcãieþii din Deal. Sigur, ºtiu

cã, toamnã fiind, a început campania agricolã de recoltare a voturilor pentru

alegerile din noiembrie, iar primarul Emil Boc, deºi liniºtit ºi cu sacii primãriei

clujene în cãruþã, în calitatea domniei sale de preºedinte al PD-L trebuie sã

iasã în faþa posesorilor de cãrþi de alegãtor ºi sã-i îmbete cu tulburel rece ºi

apã chioarã întru victoria gãºtii cu sediul la Golden Blitz ºi cartierul general

la Palatul Cotroceni. Dar sã consideri -repet, ca primar al Clujului!- mai

importantã participarea la cea de a doua (!!!) deschidere oficialã a fabricii

Nokia de la Jucu decît întîmpinarea la scara avionului a preºedintelui Irlandei,

d-na Mary McAleese, mi se pare culmea nesimþirii ºi impoliteþei, a lipsei de

diplomaþie, a demagogiei ºi ipocriziei, toate la un loc.

Asta cu atît mai mult cu cît -toatã lumea ºtie dar, brusc, suferã de o

suspectã amnezie!-, meritul primarului Emil Boc în ceea ce priveºte investiþia

Nokia de la Jucu este egal cu zero, zicala „Ce are sula (a se citi “Emil Boc”)

cu Prefectura?” avînd în aceastã situaþie acoperire totalã. A considerat primarul

Emil Boc, aºadar, mai potrivitã ameþirea electoratului din Jucu cu zîmbete

forþate, strîngeri de mînã tovãrãºeºti ºi promisiuni fãrã acoperire decît sã

onoreze cu prezenþa la aeroport sosirea preºedintelui Irlandei. Drept pentru

care, d-na Mary McAleese s-a trezit la capãtul covorului roºu cu viceprimarul

Sorin Apostu. Bine mãcar cã acesta nu a avut în agendã vreo întîlnire cu “Fiii

vechiului Mãnãºtur” sau vreun botez în familie, cã, cine ºtie?, poate se trezea

ºcolar la altul, tinde sã ia amploare. Dovadã stau “perlele” scoase, deopotrivã,

de elevi ºi de profesori.

 “Perle” ale elevilor

• ªcoala Ardeleanã nu a avut propriu-zis sediu, din lipsã de fonduri austro-

ungare.

• Creierul este un organ, oarecum, indispensabil capului.

• Capitala SUA este Casa Albã.

• Soldatul Ionescu avea o misiune importantã: belea ochii la avioane.

• Pe aeroportul Otopeni se luptau nemþii cu americanii, iar românii

trãgeau, cu succes, cînd în unii, cînd în alþii.

• Ceahlãul este situat sus pe munte.

• Vlaicu-Vodã era un funcþionar model care avea un randament deosebit

ca domn.

 “Perle” ale profesorilor

• Cine se simte prost, sã vinã lîngã mine!

• Voi sînteþi 29 de cretini, eu sînt unul singur!

• Dacã v-aþi tîmpit, notaþi pe ceva, cã aºa fac ºi eu!

• V-am jignit eu vreodatã, tîmpiþilor!

• Cînd vin, sã gãsesc absenþii pe catedrã.

• Ia ieºi la tablã ºi hai s-o facem!

• Decebal, în loc sã moarã, a preferat sã se sinucidã.

(sursa: internet)

luni, 21 iulie 2008
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A mãri sau a nu mãri salariile profesorilor? Aceasta e întrebarea!”.

Nu zãu? Chiar aceasta sã fie întrebarea? ªi, oricum, mai important

decît întrebarea e rãspunsul. Rãspuns care -funcþie de cine îl va

da ºi, mai ales, care va fi el- va stabili destinaþia multor voturi liber exprimate

în intimitatea cabinelor de vot în data de 30 noiembrie. Mã opresc aici cu

analiza hamletienei întrebãri ºi posibilele ei rãspunsuri dîmboviþene, cu atît

mai mult cu cît am înþeles cã de chestiunea asta se ocupã colegul Viorel

Dãdulescu în editorialul de pe prima pagina, ºi nu-i nici plãcut, nici interesant

sã ne cãlcãm unul pe altul pe bombeuri.

Dar voi încerca sã rãmîn în aceeaºi atmosferã shakespearianã punînd o

altã întrebare care mã roade: “A fi sau a nu fi un porc-nesimþit-ordinar-fãrã-

scrupule-care-calcã-pe-cadavre-de-contribuabili-jegos-fãrã-urmã-de-bun-simþ-

lacom-ºi-imoral de deputat sau senator?”. Aceasta e întrebarea! Aceasta e

adevãrata întrebare! Cîteva hiene din Parlamentul României, cu funcþii prin

haitele lor, s-au întîlnit  hoþeºte, precum un consiliu mafiot, în data de 24

septembrie, la ceas de searã, pentru a-ºi rezolva bãtrîneþile cu niºte bani albi

pentru zilele negre ale anilor de pensie. ªedinþa -care a avut drept unic punct

pe ordinea de zi umflarea buzunarelor pe ultima sutã de metri a mandatului

pe sistemul “ce-i în mînã nu-i minciunã” sau “decît sã plîngã mama, mai bine

sã plîngã mamele plãtitorilor de taxe ºi impozite”- a durat cam cît face o turã

completã un proton în acceleratorul de particule al CERN, adicã o milisecundã.

Hotãrîrea -prima “gaurã neagrã” realizatã fãrã ajutorul ºtiinþei, aparatelor sau

savanþilor de la CERN- adoptatã (cum altfel?) în unanimitate absolutã este

inatacabilã, de vreme ce a apãrut deja în Monitorul Oficial. Adunînd ºi trãgînd

linie, aritmetica simplã aratã cã parlamentarii noºtri vor avea o pensie cu pînã

“

preºedintele Irlandei aºteptat de o delegaþie condusã de femeia de serviciu,

paznicul de noapte ºi ºoferul instituþiei cu sediul pe strada Mo(r)þilor.

În cele din urmã, pe la sfîrºitul zilei, cînd programul eeeeeextrem de

încãrcat i-a permis, primarul Emil Boc a catadicsit sã se întîlneascã (ºi) cu

preºedintele Irlandei care, spre meritul sãu -asta da diplomaþie, bun-simþ ºi

bunã creºtere!- , dar spre dezamãgirea mea, nu a gãsit de cuviinþã sã-i rãspundã

primarului Emil Boc cu aceeaºi monedã. Adicã sã-i dea cu flit!

luni, 29 septembrie 2008
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Mai sînt 42 de zile pînã în ziua “Z”. Ultimii... 42 de metri înaintea

alegerilor din 30 noiembrie. De înþeles, aºadar, disperarea

politicienilor de a mai pãcãli niºte papagali cu drept de vot

(îmi asum aceste cuvinte, cu atît mai mult cu cît, recunosc, m-am numãrat ºi

eu printre cei cu pene pe spate ºi ºtampila de vot în plisc, dar mi-am promis cã

acest lucru nu se va mai întîmpla!) cum cã ei ar fi soluþia tuturor problemelor

noastre, cum cã ei ºi numai ei ar fi cei care ne meritã votul. Dar, acum, hai sã

fim un pic lucizi!, cît de disperat trebuie sã fii ca sã promiþi pe sistemul gura

bate curu’, asemeni preºedintelui Consiliului Judeþean, Alin Tiºe, care abereazã

gogomãnie dupã gogomãnie în deja eterna, rãsuflata, aducãtoarea-de-voturi-

o-datã-la-patru-ani problemã a stadionului?

Auziþi ce spune omu’? (O sã încerc sã fiu scurt, cã n-am spaþiu tipografic!)

În data de 11 noiembrie se va atribui unei firme lucrarea de demolare a

stadionului. (Ce chestie!, chiar de ziua mea de naºtere; aºtept înjurãturi, urãri

de bine, cadouri sau ºuturi în fund personal, prin intermediari sau online!)

Vor urma o serie de chestii pur birocratice, dar care þin de... transparenþã,

litera legii ºi normalitate: aprobãri, licitaþii, autorizaþii, PUZ-uri, PUD-uri ºi

alte “-uri”, dupã care, atenþie mare!, la începutul verii viitoare (vorbim de

anul 2009, n. red.) va începe construcþia noului stadion. ªi aici vine momentul

în care domnul Alin Tiºe este magistral dacã nu ar fi penibil ºi absurd, sau

penibil de absurd. Citez: “Conform estimãrilor, pînã la finele anului 2010 va

fi finalizatã construcþia noului stadion “Ion Moina”, iar aici se vor putea

desfãºura meciurile din cadrul unui campionat european”.

(Aº pune semne de exclamare, a mirare ºi stupoare, pînã la sfîrºitul

“textelor”, da’ mai vreau sã spun vreo douã chestii, lãsînd la o parte finalul

la 20 de milioane de lei vechi mai mare, ca urmare a faptului cã socoteala

pensiei nu se mai face þinînd cont de media indemnizaþiei de bazã pe ultimele

12 luni, ci doar de indemnizaþia brutã pe ultima lunã. Mai mult decît atît,

deputaþii ºi senatorii au votat o lege care permite ieºirea la pensie a

funcþionarilor publici ºi a personalului contractual din Parlament, Consiliul

Legislativ ºi Curtea Constituþionalã la vîrsta de 55 de ani, în urmãtoarele trei

luni. Asta în condiþiile în care, la cererea expresã a UE, Ministerul Muncii a

anunþat o propunere de modificare a legii pensiilor, în vederea egalizãrii vîrstei

de pensionare pentru femei ºi bãrbaþi la 65 de ani. Altfel spus, cum ar zice sau

ar gîndi un  deputat sau senator: “Dã-mi 50 de milioane pe lunã la 55 de ani,

cînd sînt încã tînãr ºi verde, sã mã pot bucura de ei cu femei ºi amicii mei.

Degeaba mi-i dai la 65 de ani, cînd nu pot sã-i cheltuiesc decît pe iaurt ºi

Viagra!”. Trai pe vãtrai, nenicã! În condiþiile astea, parcã nici criza economicã

cu care se confruntã lumea nu pare aºa de înfricoºãtoare. Sigur, pentru deputaþi

ºi senatori! Cã pentru noi...

luni, 6 octombrie 2008
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A început circul! Adicã campania electoralã (cacofonie deloc

întîmplãtoare, ba dimpotrivã, avînd în vedere cã din toþi, tot ºi

toate -oameni politici, candidaþi,  preºedinþi ºi membri de partide,

declaraþii, platforme, promisiuni, mesaje ºi sloganuri politice- emanã un

puternic iz de, pfuuuuui, latrinã!). Dacã stãm sã ascultãm candidaþii, am zice

cã toþi laolaltã ºi unul cîte unul sînt, care mai de care, dresori de lei ºi tigri

bengalezi, înghiþitori de flãcãri ºi sãbii sau ghicitori în viitor, cînd, de fapt,

odatã ajunºi cu sacii mandatului de deputat sau senator în cãruþã, devin brusc,

chiar de a doua zi, bufoni de tot plînsu, prestidigitatori de fonduri ºi bugete

sau specialiºti în tãiat frunza la cîini în marea arenã de circ a Parlamentului

României.

Dacã e sã mã întrebaþi pe mine, aº spune cã toatã aceastã bãtãlie electoralã

e un fel de loterie naþionalã la cel mai înalt nivel, un fel de “6 din 49” în

versiune politicã la care doar unii -cei Aleºi, ºi la propriu, ºi la figurat!- au

dreptul sã-ºi depunã “variantele” mãsluite. Mai mult, statistic vorbind,

“variantele” candidaþilor la alegerile din 30 noiembrie au o probabilitate de

cîºtig mult mai mare decît variantele simple de 4 lei ºi 40 de bani pe care noi,

ãºtia amãrîþii, le completãm sãptãmînã de sãptãmînã în speranþa, pare-se

zadarnicã, cã marele premiu oferit duminicã de duminicã va intra în buzunarele

noastre, visînd cã cele cîteva milioane de euro ne vor rezolva problemele ºi

un drept de ºedere într-o þarã civilizatã, cu o climã blîndã ºi cît mai îndepãrtatã

de meleagurile unde viitorul este/poate fi decis de oameni politici ca

“Marinarul” Bãsescu, “Motociclistul” Popescu Tãriceanu, “Prostãnacul”

Geoanã, “Sabia Luminii” Becali, “Distonocalm” Vadim Tudor, Markó Béla

“Românul”, “dr. Mengele” Nicolãescu, “Douã-clase-ca-trenul” Adomniþei,

declaraþiei domnului Alin Tiºe care demonstreazã cît de paralel  cu fenomenul

sportiv, în general, ºi cel fotbalistic, în special, este. Auziþi, “meciurile din

cadrul unui campionat european” pe un singur stadion?!?) Cîþi dintre

dumneavoastrã credeþi gogomãnia asta? Deci, într-un an ºi jumãtate (sau 18

luni sau 550 de zile sau 13.200 de ore sau 792.000 de minute), noul stadion

“Ion Moina” va fi gata? Nu înghit “gãluºca” asta nici o secundã, iar dacã

sfîrºitul anului 2010 îmi va demonstra cã m-am înºelat, atunci îmi dau demisia,

îmi mãnînc chiloþii, îmi dau singur palme peste ceafã ºi emigrez în Kîrghistan!

Mai ales cã, sã fim serioºi!, nu vorbim de un simplu maidan ºi douã gherete

unde se rup bilete. Nu, e vorba de ditamai proiectul: arenã cu 30.000 de locuri,

salã de sport multifuncþionalã, turn de 25 de etaje, birouri, sãli de conferinþe,

galerii cu magazine, restaurante, hotel, parcãri.

Cicã sursa de inspiraþie a arenei sportive este stadionul din Beijing. Apãi

dacã nu se aduc ºi chinezii aferenþi ca sã-l construiascã, noul stadion “Ion

Moina” va rãmîne “capital electoral” ºi la alegerile din 2048.

luni, 20 octombrie 2008
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Parafrazînd, nostalgic, “Unde sînt zãpezile de altãdatã?”, mã întreb

de ceva vreme încoace, mai exact din 30 octombrie, ziua în care s-

a dat startul în cursa electoralã pentru alegerile din 30 noiembrie,

“Unde sînt campaniile electorale de altãdatã?”. Cu mici, sarmale ºi cîrnaþi, cu

bere, vin ºi þuicã, cu cîntec, joc ºi voie bunã, cu lãutari, maneliºti ºi cîntãreþi

de playback, cu baloane, pixuri ºi brichete, cu ºepci, tricouri ºi steguleþe.

Doamne, ce frumos era, vã mai aduceþi aminte? Ziua ºi evenimentu’. Ieºeau

clujenii în oraº cu familiile de parcã era un “23 august” continuu, un “1 mai”

nesfîrºit, de parcã era Ziua naþionalã de ... 30 de zile. Gata, de-acum s-a

terminat. Nimic din toate acestea. Cred cã de vinã pentru starea asta de apatie

show-electoralã sînt criza economico-financiarã mondialã ºi uninominalul.

Pe de o parte, e destul de nepotrivit sã vezi cã în lume se cam dau toþi de

ceasul morþii, cã se închid fabrici ºi uzine, cã oamenii rãmîn pe drumuri, fãrã

case ºi datori vînduþi, iar candidaþii sã se rupã în figuri cu simpatizanþii pe la

chermeze sau colindînd din uºã în uºã, pe la casele electoratului-þintã, cu

plocoane “aducãtoare-de-voturi” constînd în ulei, fãinã ºi salam. Pãi cum

vine asta? Bani ar avea ele, partidele, pentru toate astea, dar s-au gîndit,

probabil, cã nu dã bine la platforma program. Mai ales acum, cînd pînã ºi

preºedintele, la modul ipocrit ºi populist, desigur, a dat “maºina poporului

german” (Volkswagen = maºina poporului, traducere în original) pe “maºina

poporului român” (Dacia). Mai ales acum, cînd sîntem sfãtuiþi sã mîncãm

roºii româneºti  aduse din Turcia. Mai ales acum, cînd sîntem sfãtuiþi sã

cumpãrãm numai ºi numai produse româneºti: banane româneºti aduse din

Ecuador sau portocale româneºti aduse din Grecia, haine româneºti fabricate

în China sau sã ne ºtergem la fund cu hîrtie igienicã româneascã “Zewa”

“Bunicuþa” Iliescu, “Tamara” Nãstase etc., etc., etc. Sau, Doamne fereºte!, de

posibilii beneficiari ai uninominalului Anghel Iordãnescu, Cãtãlin

Zmãrãndescu, Elena Udrea, Luminiþa Anghel, Dida Drãgan, Mihai Leu, Victor

Socaciu, Mihai Constantinescu, Laurenþiu Reghecampf, Adrian Ilie, Helmuth

Duckadam, adicã de mardeiaºi, guriºti, guriste ºi ex-mingicari.

Cine vor fi cîºtigãtorii loteriei politice din 30 noiembrie? Nu ºtiu, nu mã

intereseazã, nu pot ghici ºi nici mãcar nu încerc. Sper doar -ca o ultimã ºi

divinã soluþie- cã voi reuºi sã ghicesc 6 numere norocoase din 49. Poate cu

banii ãia mã sucesc ºi intru în politicã!

luni, 3 noiembrie 2008
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Simt cã nu (mai) am nicio putere! ªi asta tocmai acum, la început

de an, cînd se presupune cã ar trebui sã mã iau de piept, sã mã iau

la trîntã cu  anul care abia a început. Cu frenezie,  cu forþe

proaspete, cu resurse redescoperite, cu amintirile ultimului an -fie ele mai

mult sau mai puþin plãcute- ºterse din memoria creierului, cu avîntul ºi elanul

caracteristice oricãrui început de drum, ca ºi atunci cînd o iei de la zero. De

fapt, totul e pe dos. Au trecut abia cîteva zile din 2009 ºi deja mã simt obosit.

Da, simt cã nu (mai) am nicio putere, ºi asta nu þine de fizicul meu uºor

deformat ºi alterat de trecerea anilor sau lipsa de antrenament (oricum, n-am

avut niciodatã ambiþia sã ridic 100 de kile deasupra capului, sã parcurg

maratonul sub douã ore jumate sau sã mã bat parte-în-parte cu Chuck Norris).

Lipsa mea de vlagã de la cap mi se trage, de la bibilicã, de la tãrtãcuþã. Oboseala

mea e psihicã. ªi asta nu pentru cã gîndesc prea mult (martori îmi sînt

Dumnezeu, neamurile, prietenii ºi nevasta cã, în general, am mintea odihnitã!),

dar nu are cum sã nu te dea peste cap toatã nebunia ultimelor sãptãmîni. Cu

atît mai mult dacã eºti jurnalist ºi ai impresia (“pretenþia” e prea mult spus!)

cã poþi schimba ceva, cã ceea ce scrii conteazã cu adevãrat. Cã ai o anume

putere de analizã ºi judecatã care i-ar putea ajuta pe unii dintre cititorii tãi sã

decidã ce e bine ºi ce e rãu, ce e corect ºi ce e greºit. (Chestia aia cu “puterea

presei” e rãsuflatã de mult, funcþioneazã, poate, în alte þãri, pe alte planete

sau în alte galaxii!) Cum poþi tu, jurnalist, sã te uiþi în ochii unui cititor acum,

dupã ce i-ai sugerat, intenþionat sau involuntar, cã soluþia moralã e aceea de a

vota cu PSD tocmai pentru cã ai înfierat în articolele tale comportamentul

preºedintelui Bãsescu, al partidului pe care îl conduce de la Palatul Cotroceni,

lãcomia “regilor ºoselelor” aserviþi, tembelismul ºi incultura celor douã Elene,

produsã în Germania. Asta în ceea ce priveºte criza economico-financiarã

mondialã...

... Cã ºi uninominalul e de vinã din cauzã cã ãia care s-ar visa cu ciolanul

în gurã mãcar patru ani de zile nu mai distreazã electoratul în campania

electoralã, mama lor de candidaþi zgîrciþi, unghie-n gît ce sînt! Cînd candidau

pe liste, pe banii partidelor, le dãdea mîna sã chefuiascã cu poporul! Acuma,

cã uninominalul îi (cam) obligã, mai mult sau mai puþin, sã-ºi (auto)susþinã

financiar campania, nu dã prea bine la bugetul personal ºi familial al fiecãrui

candidat. Cã uninominalul ãsta presupune: dacã vrei voturi, apoi vino tu,

candidatule, în faþa electoratului, prezintã-te frumos “cine, ce, cînd, unde,

cum”, ºi dã ceva (de la tine, dacã se poate) -o mãslinã, o scobitoare, ceva

acolo-, cã altfel nu funcþioneazã în “Þara România”. Doar candidaþilor noºtri,

nãscuþi ºi crescuþi în spaþiul carpato-danubiano-pontic, le-ar plãcea “ºi cu aia

în fund ºi cu sufletu-n Rai”.

... Mi-e dor de campaniile electorale de altãdatã.

luni, 24 noiembrie 2008
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Mi-e scîrbã! Zilele acestea, mai mult ca niciodatã pînã acum,

mi-e scîrbã. Pentru cã realizez, cu adevãrat, cã Ei, oameni

politici fãrã scrupule în cîrdãºie cu veroºi oameni de afaceri

aserviþi, toþi laolaltã de cea mai joasã speþã, în migraþia lor necrofagã de pe un

ciolan pe altul -funcþie de rezultatele alegerilor-, pot influenþa, în cel mai

nefast mod, destine.

Mi-e scîrbã sã vãd detaºarea cu care Ei calcã pe cadavrele acestor destine

presãrate pe drumul ce are drept punct terminus doar propriul interes. Mã uit

la Ei ºi, automat, îmi vine în minte imaginea vulturului care aºteaptã, rãbdãtor,

sfîrºitul, moartea unui copil sudanez, pentru ca mai apoi sã îl poatã devora în

liniºte (realizatorul acestui tragic instantaneu, Kevin Carter, care a ºi cîºtigat

Premiul Pulitzer în 1994 la secþiunea “Fotografie”, s-a sinucis patru luni mai

tîrziu, realizînd, poate, inutilitatea demersului sãu mediatic).

Udrea ºi Bãsescu etc. etc. etc. Sau invers, cînd un cititor nehotãrît citeºte

printre rîndurile tale îndemnul, voit sau nu, de a vota cu PDL tocmai pentru

cã ai amendat baronii din PSD, mãtuºile Tamara, paradoxul de a fi de stînga,

dar ºi putred de bogat în acelaºi timp, ipocrizia de a lupta pentru “interesele

întregului popor” de la înãlþimea munþilor de bani pe care s-au cocoþat etc.

etc. etc. Pãi sã nu vinã acum cititorul sã-þi dea în cap cînd vede pesediºti ºi

pedeliºti laolaltã în aceeaºi barcã, pupîndu-se pe gurã ºi rîzînd a batjocurã

cãtre electoratul pãcãlit - pentru a cîta oarã?

Cît timp ne mai trebuie sã realizãm cã, de fapt, nimic nu-i nou sub soare

ºi cã nimic nu se va schimba vreodatã? Aceiaºi actori într-o altã piesã, altã

regie sau alt decor. Noi, aceiaºi spectatori, doar plãtim... biletele.

luni, 12 ianuarie 2009
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Mi-e scîrbã cînd vãd în Ei atîta înverºunare ºi atîta încrîncenare împotriva

unor idei, împotriva unor pãreri, împotriva unor luãri de poziþie, în spatele

cãrora se aflã, în fond, niºte oameni a cãror singurã vinã este cã pun sau îºi

pun întrebãri, sigur, poate deranjante pentru Ei. Oameni simpli, simpli muritori

de rînd, simpli plãtitori de taxe ºi impozite, bieþi votanþi din marea masã de

manevrã electoralã -aºa cum scriam, niºte destine-, dar care au puterea, tãria

ºi curajul de a nu fi întotdeauna de acord cu Ei. Dar nu!, cine nu este cu Ei

este împotriva lor, iar acela trebuie cãlcat în picioare, umilit, desfiinþat, devorat.

ªi, dacã se poate, suprimat. Bineînþeles, nu fizic, asemeni copilului din

fotografie, însã ce poate fi mai perfid, mai josnic, dar mai eficient ºi mai

satisfãcãtor pentru Ei, decît sã anihilezi, sã înlãturi, sã elimini, sã anulezi pe

cineva ca destin.

Mi-e scîrbã cã, tocmai din aceste motive, nu se mai (poate) face presã

onestã, ca în vremurile în care presa era, cu adevãrat, a patra putere în stat.

Vremuri pe care, din pãcate, ca jurnalist, nu le-am apucat, doar vag am auzit

de ele, deºi, har Domnului!, mãnînc pîine din presã din 1992 încoace! Dacã

nu te dai cu o cloacã de politicieni sau cu un partid aflat la putere sau chiar în

opoziþie (dar preferabil la putere), dacã nu faci alianþe veroase cu oameni de

afaceri dubioºi, riºti sã fii anihilat, înlãturat, eliminat, anulat. Devorat! Situaþia

actualã din presa clujeanã o dovedeºte. Dar la fel de adevãrat este cã “nu mor

caii cînd vor cîinii”, aºa cum, probabil, nici acel copil african nu a fost devorat

de vultur. Îl salvase - îmi place sã cred! -  fotograful.

luni, 26 ianuarie 2009
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EMIL BOC - ANNA KARENINA
POLITICII ROMÂNEªTI

Nu am crezut cã voi trãi sã o vãd ºi pe asta. Cine ar fi crezut? Emil Boc, cel

mai mare fan, apãrãtorul cel mai devotat, cãþeluºul de “aport”, bodyguard-ul

ideologic, portavocea fãrã plãmîni ºi, nu în ultimul rînd, aparatul-de-scos-

castanele-din-foc-cu-propriile-mîini al preºedintelui Traian Bãsescu nu se mai

aflã în graþiile idolului sãu. Mariajul dintre Bãsescu ºi Boc, cu preºedintele PD

în rolul nevestei “T-U-S”, adicã “Tãcutã-Umilã-Supusã”, pare sã nu-i mai

provoace preºedintelui-cîrmaci nici o satisfacþie. Deºi unii bãrbaþi aleargã o

viaþã dupã o astfel de nevastã, puþini fiind cei norocoºi care sã o ºi descopere,

Bãsescu îºi (re)confirmã gusturile pentru femei focoase, cu personalitate, un

pic perverse ºi, în mod obligatoriu, blonde. Divorþul dintre Bãsescu ºi Boc pare

inevitabil, iar Boc, aproape teatral, într-un ultim gest de supremã iubire, pare

dispus sã-ºi ofere spatele cuþitului lui Bãsescu, aºa cum Anna Karenina, din

motive asemãnãtoare, ºi-a oferit pieptul generos unui tren aflat în plinã vitezã.

Ce a putut determina abandonul sentimental al lui Bãsescu în relaþia sa

cu Boc? Rãspunsul pare simplu, anume cã Boc l-a expus pe ºeful statului în

chestiunea votului pentru ºefia CNSAS, a Legii lustraþiei ºi în problema

condamnãrii comunismului. Cã, vezi Doamne, Boc nu a preluat în toatã aceastã

crizã rolul unui paratrãsnet menit a-l proteja pe Bãsescu. Sigur, ar mai fi

prestaþia jalnicã a preºedintelui PD la Congresul PPE de la Roma, dar pentru

asta Boc ºi-a luat pedeapsa, Bãsescu interzicîndu-i accesul în aeronava

prezidenþialã la întoarcerea în þarã ºi trimiþîndu-l la un terminal de unde

decoleazã numai avioane “low cost”, clasa “economic”.
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VACAN�Ã TRAGICÃ
Ce pãcat cã nu au drept de vot ºi copiii! Dacã legea le-ar da dreptul sã

trînteascã ºtampila pe buletinul de vot, probabil cã ar avea ºi ei o ºansã sã fie

bãgaþi în seamã. Iatã, e an preelectoral, miza e mare, bãtãlia se anunþã de pe

acum crîncenã, 6 milioane de voturi nu-s de ici, de colo, pot fi decisive, astfel

cã, brusc ºi dintr-o datã, politicienii noºtri dovedesc o grijã deosebitã faþã de

pensionari. Din declaraþii ai zice cã problemele pensionarilor se vor sfîrºi

odatã pentru totdeauna, iar pensiile vor fi într-atît de mari încît oricare dintre

ei îºi va putea înghiþi hapurile compensate cu apã mineralã “Perrier”, la umbra

unui palmier, pe cine ºtie ce plajã exoticã. Cã ei vor fi din nou înºelaþi în

aºteptãri nu am nici cea mai micã îndoialã, însã, chiar ºi la modul mincinos,

ipocrit ºi populist, ei sînt bãgaþi în seamã. Copiii nu! Cei sub 18 ani nu

reprezintã o categorie socialã interesantã din perspectiva electoralã. Dacã ar

avea drept de vot ºi copiii, nu credeþi cã politicienii noºtri le-ar promite

creºterea alocaþiei, cãldurã iarna în sãlile de clasã sau grãtare în loc de corn ºi

lapte?

Aºa stînd lucrurile, nu mai mirã pe nimeni faptul cã 57 de copii au fost

infestaþi cu salmonella în tabãra “Lebãda” din Nãvodari, cã o fetiþã de 12 ani

s-a înecat în scurgerea ºtrandului din Caracal, cã un copil de 4 ani, din judeþul

Galaþi, a fost internat în comã alcoolicã, iar un altul, în vîrstã de 13 ani, din

judeþul Suceava, a bãut pînã a murit.

Nici nu are cum fi altfel, din moment ce alocaþia în valoare de 25 de lei

noi îi permite unui copil sã intre doar de vreo patru-cinci ori într-un ºtrand în

care s-ar putea îneca, un suc e mai scump decît o bere, iar suta de vodcã

Cu lecþia învãþatã ºi papara înghiþitã, preºedintele PD, Emil Boc, încearcã

acum sã dreagã busuiocul ºi sã abatã atenþia de la preºedintele Bãsescu ºi de

la crizele pe care acesta le provoacã cu o frecvenþã uluitoare. ªi cum ar putea

mai bine Emil Boc sã reuºeascã acest lucru decît vorbind poporului de

învãþãmînt, pensii, autostrãzi, sãnãtate, medicamente compensate ºi mediu?

Adicã despre ce ne doare, pe toþi, cel mai tare. ªi cum ar putea mai bine Emil

Boc sã rezolve aceste probleme decît gãsind banii necesari rectificãrilor

bugetare? Credeþi cã banii sînt o problemã? Se pare cã nu, din moment ce

Emil Boc a descoperit în “jobenul de iluzionist” al Trezoreriei, nu un iepure

alb ºi pufos, ci 45 de mii de miliarde de lei, adicã, nici mai mult nici mai puþin

decît un miliard ºi 300 de milioane de euro. Mai mare minunea ºi mirarea!

Cum poate un preºedinte de partid, chiar ºi aflat la guvernare, sã identifice un

asemenea corn al abundenþei rãmîne, cel puþin pentru mine, un mare mister.

Banii cu pricina, excedent bugetar dacã e sã-l credem pe cuvînt pe Emil Boc,

se aflã la îndemînã. Acum, tot ce pot este sã-mi pun cîteva întrebãri. Nu cumva

cele 45 de mii de miliarde lei sînt destinate exact învãþãmîntului, pensiilor,

autostrãzilor, sãnãtãþii, medicamentelor compensate ºi mediului, iar ceea ce

face Emil Boc este o simplã gargarã, demagogie purã? Cãci dacã nu, cui i-ar

fi fost destinaþi toþi aceºti bani, cine ar fi avut acces la ei ºi în ce scop ar fi

trebuit folosiþi? Sã înþeleg cã ministrul de Finanþe este un incompetent care

nu a ºtiut de existenþa unei asemenea sume importante sau, mai grav, un

hoþoman care a încercat sã o ascundã? Sigur, ministrul de Finanþe este liberal,

astfel cã nu m-ar mira atacul prin învãluire al preºedintelui PD la adresa lui,

ºtiut fiind cã alianþa PNL-PD se aflã de mult în moarte clinicã.

Oricare ar fi rãspunsurile la aceste întrebãri, un singur lucru e cert. Emil

Boc este disperat, confunz. O stare vizibilã mai ales în acþiunile lui în plan

politic. Iar disperarea ºi confuzia este determinatã (ºi) de faptul cã cei care

mai ieri ºi-ar fi dat cãmaºa pentru el, azi de abia dacã îl mai salutã pe stradã.

Ar fi pentru prima datã cînd un papagal, în loc sã moarã pe limba lui, moare

înjurînd ca marinarul care îl poartã pe umãr.

luni, 3 aprilie 2006
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MARKETING DE DÎMBOVI�A
Sîntem nebuni! Cel puþin cînd vine vorba de cumpãrãturi -de shopping,

ca sã folosim un termen cool, în trend, pe care îl folosesc mai mult cei care

vorbesc afacereza- parcã ne ia cineva minþile. ªi comercianþii ºtiu prea bine

acest lucru. Cînd vine vorba de mergãtori sau bulendre, nu stãm prea mult pe

gînduri, iar cînd marketingul de Dîmboviþa ne dã cu vrãjeala ºi abureala

reducerilor -tîrlici “sold 50%”, nãdragi “în limita stocului disponibil” sau

zdrenþe “cumperi 2 primeºti 3”-, ne aruncãm pe ele mai ceva ca amerindienii

(Quetzalcoatl sã-i ierte ºi sã-i odihneascã în pace!) care dãdeau argint ºi aur

pe oglinzi ºi mãrgele din sticlã coloratã “agenþilor de vînzãri” spanioli de la

“Hernan Cortez & Armada spaniolã SRL”.

Aºa cum scriam, nebunia cumpãrãturilor atinge cote maxime, paroxistice,

în perioada reducerilor. Reduceri vorba vine, pentru cã ingeniosul marketing

de Dîmboviþa a inventat cîteva dude extrem de profitabile pentru comercianþi,

dar care lasã cumpãrãtorilor impresia cã au fãcut marea afacere a vieþii, dar

mai ales portofelele, buzunarele ºi cardurile... goale. Credeþi-mã, am aflat-o

pe propria mea piele, cã doar am nevastã ºi copil. Dude, gherle, dume,

spuneþi-le cum vreþi, sistemul funcþioneazã uns. Iatã doar cîteva mostre de

genialitate dîmboviþeanã în domeniul marketingului.

Reduceri care nu existã. Sînt vreo cîteva metode foarte bine puse la

punct prin care comercianþii nu numai cã nu reduc preþul, dar de fapt, obþin

un profit de cel puþin 100%. De exemplu, se ia o pereche de ochelari de soare

de marcã direct de la producãtor. Comerciantul, ºtiind foarte bine cã românul

e plin de fiþe în cap ºi este dispus sã plãteascã, la greu, eticheta - brandul ca sã

popularã e mai ieftinã decît o prãjiturã. Þin minte cã pe vremea cînd eram

elev, în timpul vacanþelor, legãtura cu ºcoala se pãstra într-o formã sau alta.

Normal, pe atunci nu prea îmi convenea sã dau joaca din curte pe cîte un cerc

de literaturã, un cules de cireºe cu clasa în livezile de la Steluþa ºi Palacsay,

sã-mi fac norma la plante medicinale, sã flutur un steag de 23 august sau sã

fiu punctul de la „i” cînd, alãturi de ceilalþi colegi, ne contorsionam pe gazonul

stadionului municipal ca sã vadã tovarãºul prim-secretar, de sus, din tribuna

oficialã, cuvîntul “DACIADA”. Probabil cã nici profesorii nu erau foarte

încîntaþi sã organizeze astfel de acþiuni în timpul vacanþelor, baºca sã-ºi asume

responsabilitatea siguranþei noastre. Acum stau ºi mã gîndesc: totuºi, ce bine

era! N-aveam nici calculator, nici net, nici cablu, nici mp3 player, dar aveam

o preocupare, nu ca ºi copiii din ziua de azi care nu ºtiu cum sã-ºi omoare

timpul ºi se apucã de bãut.

Din pãcate, copiii noºtri nu reprezintã o prioritate pe agendele de lucru

ale politicienilor noºtri. Ca sã-þi cîºtigi dreptul de a fi minþit în faþã de cãtre

aleºii noºtri, apoi e musai sã ai drept de vot. Copiii noºtri meritã mai mult. De

fapt, copiii noºtri meritã totul!

Presimt cã tragediile acestei vacanþe nu s-au terminat. E inevitabil!

vineri, 13 iulie 2007
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CEI TREI MAGI DE LA BUCUREªTI
ªi calculat-au Magii, trei la numãr, cã Pruncul avea sã se “nascã” în ziua

de 15 februarie, într-o iesle cãlduþã, capitonatã, bine mobilatã ºi cu ferestre

termopan, aflatã pe strada Moþilor nr. 1-3, în Cetatea Clujului. Iarã Pruncul

cel “nãscut” în urma alegerilor locale avea sã-i mîntuiascã pe clujeni ºi sã

facã din oraºul facerii sale Cetate mîndrã ºi puternicã ºi bogatã. Cu centuri

ocolitoare, cu drumuri asfaltate, cu stadioane ºi filarmonici, cu spitale de

urgenþã ºi drumuri sãpate prin mãruntaiele oraºului, cu buget mare ºi taxe ºi

impozite mici. Darã “naºterea” Celui ce avea sã conducã Cetatea se anunþa

grea, cãci nu era vorba doar de un singur Prunc aflat sub strãlucitoarea ºi

norocoasa stea ce îºi revãrsa lumina asupra “Betlehem”-ului politic al

momentului, ci tot atîþia prunci cîþi magi erau. Nu mai puþin de trei la numãr

revendicau dreptul divin de a stãpîni Clujul. Cãci, de fapt, fiecare Mag îºi

avea Pruncul lui de suflet pe care vroia sã-L vadã înscãunat în tronul de primar

al Marelui Oraº. Unul dintre cei trei Prunci de sînge regesc era Apostu-cel-

Portocaliu, obiºnuit, prin natura împrejurãrilor, cu ieslea din strada Moþilor

nr. 1-3. Al doilea era, pe numele sãu, Puºcaº-cel-Roºu, iar al treilea Nicoarã-

cel-Galben-ºi-Albastru se numea.

Iarã Mag al lui Apostu-cel-Portocaliu era Boc, primul dintre Magi, cã de

aceea mai era el numit ºi “Premierul” ºi stãpînea partidul la putere. ªi a bãtut

el drum lung de la Rãsãrit, tocmai de la Bucureºti pînã în Cetatea Clujului ca

sã pregãteascã Pruncului “naºtere” fãrã emoþii ºi dureri de cap. Magul Boc a

adus Pruncului sãu, spre ºtiinþa ºi cunoaºterea alegãtorilor, promisiune

regeascã: bani gîrlã pentru tot ºi toate, cãci el stãpînea bugetul. Aºa cã Magul

vorbim tot în limba afacerezã- , îºi pune un adaos de 300-400%, dar sînt

situaþii cînd nesimþirea merge pînã la 500-600%. Vine perioada reducerilor

ºi, mimînd o bunãtate creºtineascã, pozînd în bunul samaritean, comerciatul

lasã 20-30%, ba chiar 50-70% din preþ. Chiar ºi aºa, profitul comerciantului

este asigurat.

O altã metodã a reducerilor care nu existã e banalã, dar super-mîrlãneascã.

Se ia eticheta produsului, iar peste preþul vechi -exact peste preþul vechi!-,

fãcîndu-l ... invizibil, se aplicã un preþ nou, de cele mai multe ori cu 100%

mai mare decît cel anterior. Apoi, ostentativ, se taie cu pixul preþul vechi ºi se

aplicã lîngã el -exact lîngã el!- un preþ cu 50% mai mic. Astfel, preþul rãmîne

acelaºi ca ºi cel de dinaintea reducerii, dar ce mai conteazã cînd cumpãrãtorul

are impresia cã a cumpãrat ceva la jumãtate de preþ?

2 la preþ de 3. Nu este decît o metodã foarte simplã pentru comercianþi

de a scãpa de stocuri. Sã nu credeþi cã aþi fãcut o mare afacere. Adaosurile

comerciale pe douã produse nu numai cã acoperã uºor costul celui de al treilea

produs, dar aduc ºi un profit bunicel.

În limita stocului disponibil. Asta-i cea mai parºivã metodã ºi o folosesc

mai mult hiper-marketurile. Încã nu am auzit pe nimeni sã fi avut norocul de

a pune mîna pe ceva aflat  în limita stocului disponibil. Dar, de vreme ce nu ai

avut noroc ºi tot eºti acolo, chitit sã-þi cumperi acel produs, ei bine, atunci

cauþi ceva similar, bineînþeles, nu la un preþ atît de atractiv ca cel din reclamã.

Metodele nu sînt noi. Le-au inventat alþii înaintea noastrã. Însã

marketingul de Dîmboviþa le-au dus pe culmile perfecþiunii. ªi ale nesimþirii...

luni, 11 august 2008
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CLASA POLITICÃ – DE LA AMOEBÃ
LA ORGANISM MULTICELULAR

Evenimentele din ’89 au gãsit clasa politicã româneascã într-un stadiu

de dezvoltare ce nu depãºea, ca nivel de evoluþie, amoeba. Ceauºescu era,

practic, unicul reprezentant concret al clasei politice. Un organism unicelular

discreþionar. O amoebã politicã.

La 20 de ani de la execuþia în direct a odiosului, clasa politicã a evoluat.

În bine sau în rãu, vã las pe dumneavoastrã sã decideþi.

S-au strîns, aºadar, cînd mirosul prafului de puºcã plutea încã în aer,

cîteva “celule” autodesemnate drept reprezentanþi ai noii clase politice

româneºti ºi s-au coagulat, din perspectivã organicã, în “þesuturi”. “Þesuturile”,

la rîndul lor, s-au constituit în “organe” cu “funcþii anatomice” diferite. Astãzi,

clasa politicã este un “organism” complex. Un organism politic multicelular.

Sigur, un organism urît, diform, parazitar, care nu reprezintã interesele nimãnui

altcuiva decît ale lui însuºi. Nici n-ar putea fi altfel de vreme ce, interpretînd

lucrurile din aceeaºi perspectivã anatomicã, fiecare celulã din întregul organism

politic, indiferent de þesut sau organ, poartã -este obligatoriu sã poarte!- aceeaºi

amprentã geneticã, pentru cã altfel nu ar putea supravieþui, ar fi contra naturii.

O amprentã geneticã, însã, degeneratã. Un ADN afectat patologic de minciunã,

corupþie, ipocrizie. (Este de notorietate faptul cã, de exemplu, în anii de

gãlãgioasã vehemenþã în lupta ideologicã dintre “organul” politic UDMR ºi

“organul” politic PUNR, mass-media ne prezenta scene violente de limbaj ºi

comportament, în vreme ce o seamã de “celule” politice UDMR fãceau afaceri

veroase cu nimeni altcineva decît “celule” politice PUNR! La fel procedeazã

Boc l-a prezentat mulþimii pe Apostu-cel-Portocaliu drept cel mai vrednic

dintre prunci.

Magul lui Puºcaº-cel-Roºu era Geoanã. ªi el, Mag puternic cãci stãpînea

peste Senat ºi peste celãlalt partid aflat la putere. ªi a bãtut ºi el drum lung de

la Rãsãrit, tocmai de la Bucureºti pînã în Cetatea Clujului ca sã-ºi lanseze

Pruncul în campania electoralã, cãci bãtãlie crîncenã se vestea. Magul Geoanã

a adus Pruncului sãu, spre ºtiinþa ºi cunoaºterea alegãtorilor, promisiuni cãlduþe

sufletelor clujenilor: autostradã, stadion ºi tot clujeanul sã prospere. Aºa cã

Magul Geoanã l-a prezentat pe Puºcaº-cel-Roºu drept cel mai potrivit dintre

prunci.

Cel din urmã Mag era Tãriceanu, Magul lui Nicoarã-cel-Galben-ºi-

Albastru. Fusese, la vremea lui, un Mag chiar… tãriceanu, dar vreme îi cam

trecuse. Stãpînea, ºi el, la fel ca ceilalþi, un partid, dar puterea partidului sãu

cam pãlise în sondaje. Îi rãmãsese doar papionul de european. ªi a bãtut ºi el

drum lung de la Rãsãrit, tocmai de la Bucureºti pînã în Cetatea Clujului ca sã-

i dea Pruncului sãu imbold în luptã.  Magul Tãriceanu a adus Pruncului sãu,

spre ºtiinþa ºi cunoaºterea alegãtorilor, tot promisiuni - cã doar ce altceva

putea sã aducã? Aºa cã Magul Tãriceanu l-a prezentat pe Nicoarã-cel-Galben-

ºi-Albastru drept cel mai bun dintre prunci.

Întradevãr, lãsînd povestea la o parte, bãtãlia pentru funcþia de primar al

Clujului se anunþã durã. Pentru cã oraºul nostru este -aºa cum a fost

dintotdeauna- unul strategic, lucru dovedit, surprinzãtor sau nu, ºi de prezenþa

la lansãrile candidaþilor a celor trei lideri de partide, în fapt ai celor mai

importante partide de pe scena politicã româneascã. ªi, la fel cum liderii celor

trei partide de care aminteam realizeazã importanþa strategicã a cuceririi

Clujului, tot aºa clujenii trebuie sã realizeze importanþa votului lor din 15

februarie care va decide alegerea celui mai vrednic, potrivit ºi bun dintre...

pruncii Cetãþii.

vineri, 6 februarie 2009
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O  POZI�IE FÃRÃ OPOZI�IE
Contrar pãrerii cvasi-unanime cã s-ar afla într-o poziþie cel puþin ingratã,

una a cãrei finalitate nu poate fi decît falimentul sau suicidul politic, guvernul

Boc are, de fapt, ºansa unicã de a rãmîne în istorie drept salvatore della patria.

Pentru cã -este evident ºi istoria o confirmã!- în vremuri de pace, liniºte ºi

bunãstare nimeni nu-ºi aduce aminte foarte bine de preºedintele X, guvernul

Y sau omul politic Z. Numai ºi numai în perioade de crizã -ca aceasta prin

care trecem acum- un preºedinte, un guvern sau un om politic îºi pot dovedi

valoarea ºi cîºtiga, dacã nu validarea istoricã, atunci cel puþin respectul ºi

aprecierea unui popor, a unei þãri.

Aceastã ºansã unicã a guvernului Boc derivã (ºi) din faptul cã, poate

pentru prima datã din ’89 încoace, un guvern se aflã într-o  poziþie fãrã opoziþie.

Fãrã a mai sta sã analizãm modul ºi circumstanþele în care s-a inventat alianþa

PDL-PSD, generatoarea de fapt ºi de drept a guvernului Boc, un lucru rãmîne

cert, acela cã locatarii Palatului Victoria au drept ultimã grijã asigurarea unei

majoritãþi confortabile în luarea oricãrei decizii, a oricãror hotãrîri sau stabilirea

oricãror politici pe care le considerã juste, în beneficiul cetãþenilor afectaþi de

criza economicã într-o mãsurã evident mai mare decît este afectatã elitista,

exclusivista, imuna clasã politicã.

Practic, la ora actualã, în teatrul de operaþiuni al politicii româneºti nu

existã opoziþie. Este evident pentru toatã lumea cã PNL -culmea!, mai nou

mãcinat de lupte interne inutile ºi inoportune- nu are un cuvînt (greu) de spus

în bãtãlia politicã. La fel UDMR, gonit pentru prima datã în ultimii 20 de ani

de la împãrþirea ciolanelor puterii. Nici chiar împreunã, PNL+UDMR, nu pot

astãzi “globulele roºii” cu “globulele portocalii” ºi exemplele de convieþuire

simbioticã între “celule” politice cu “funcþii anatomice” diferite pot continua!)

Am încercat, fiecare dintre noi, sã schimbãm ceva, o datã la patru ani,

prin aºa-zisa putere a votului nostru. Am încercat sã diagnosticãm organismul

politic, sã-i depistãm infecþiile, tumorile ºi disfuncþiile ºi sã votãm în aºa fel

încît sã-l vindecãm. Am sperat cã votul nostru va extirpa organele atinse de

tumori maligne, cã vom putea realiza transplantul organului atins de cancer

cu un organ curat, proaspãt, viabil. Uitînd cã, în cazul unui transplant de

organ nou, deºi la nivel celular nu mai este valabilã regula amprentei genetice

identice, el trebuie sã fie perfect compatibil cu organismul. Altfel, organismul

nu va accepta organul transplantat, ci îl va respinge ca pe un corp strãin. Iar

lucrurile, din pãcate, vor rãmîne aºa multã vreme de acum înainte, astfel cã

evoluþia clasei politice româneºti de la stadiul de amoebã la cel de organism

multicelular nu ne-a adus ºi nici nu ne va aduce vreodatã, nouã, micilor

“chirurgi” din cabinele de vot, absolut nici un beneficiu.

vineri, 10 februarie 2009
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69,81 LA SUTÃ – PLUS SAU MINUS?
Victoria lui Sorin Apostu în bãtãlia pentru fotoliul de primar al Clujului

a fost zdrobitoare, de necontestat ºi, cel puþin din punctul meu de vedere,

previzibilã, deloc surprinzãtoare. Fãrã dubii. Nici mãcar slaba prezenþã la vot

a clujenilor (30,19 la sutã) nu poate pune sub semnul îndoielii aceastã victorie

categoricã a lui Sorin Apostu, aºa cum, poate, încearcã sã facã unii dintre

învinºii sãi în cursa pentru ºefia Clujului pentru a-ºi motiva, fãrã convingere,

eºecul. Nu cred, de fapt sînt convins cã o prezenþã mai numeroasã a clujenilor

la vot, de 40, 50, 60 sau chiar 99,99 la sutã, ar fi pãstrat aproape nealterat

ecartul dintre Sorin Apostu ºi ceilalþi candidaþi, sau ar fi modificat rezultatele

finale într-o mãsurã nesemnificativã, cu atît mai puþin decisivã în schimbarea

ierarhiei  stabilite dupã numãrarea voturilor.

Totuºi, cum se explicã faptul cã 69,81 la sutã dintre clujeni, altfel spus

mai mult de douã treimi dintre ei au hotãrît sã nu îºi exercite dreptul de vot?

Pentru cã îmi vine greu sã cred cã toþi cei 69,81 la sutã dintre clujeni au avut

altceva mai bun de fãcut sau au fost în imposibilitatea de a trînti o ºtampilã pe

un buletin de vot, oricare ar fi fost opþiunea lor. N-or fi fost chiar toþi bolnavi

la pat, mahmuri sau plecaþi la prins fluturi cu grebla!

Douã, cred eu, au fost motivele reale pentru care marea majoritate a

clujenilor a decis sã nu viziteze secþiile de votare. Mai în glumã, mai în serios,

primul ar fi acela cã, în campania electoralã, toþi candidaþii, fãrã excepþie, au

prezentat cam acelaºi pomelnic de promisiuni. Drept pentru care, raþionamentul

clujenilor a fost simplu ºi just: “Pãi, dacã toþi promit aceleaºi lucruri -

bineînþeles, în ideea în care se presupune cã toate aceste promisiuni vor fi

încurca socotelile alianþei PDL-PSD investitã cu prerogative aproape

discreþionare.

Asta, bineînþeles, dacã guvernul Boc ar lua deciziile corecte, în condiþiile

în care, aºa cum ziceam, executivul are pîinea ºi cuþitul. Ba chiar ºi untul ºi

salamul ºi sarea ºi scaunul ºi masa ºi casa. Din pãcate, primul pas a fost fãcut

cu stîngul. Iar din nefericire ºi urmãtorii paºi au fost fãcuþi tot cu stîngul,

astfel cã traseul de pînã acum al cabinetului Boc seamãnã cu o þopãialã într-

un picior. Stîngaciul ºotron politic al guvernului Boc a început cu încãlcarea

promisiunilor din campania electoralã, promisiuni ce s-au dovedit decisive în

cîºtigarea alegerilor. Este vorba de majorarea punctului de pensie la 45% din

salariul mediu brut pe economie ºi majorarea cu 50% a salariilor profesorilor,

majorãri amînate, practic, sine die. În schimb, guvernul a gãsit de cuviinþã sã

majoreze cu peste 300% bugetul alocat deplasãrilor ºi chiriilor celor care

populeazã cabinetul Boc ºi cu peste 50% (2.325.000 euro pentru anul 2009

faþã de 1.425.000 euro alocaþi în anul 2008)  bugetul destinat Palatului

Cotroceni, buget care, vezi Doamne!, ar “face posibilã corecta reprezentare

la cel mai înalt nivel a intereselor României” de cãtre preºedintele Bãsescu.

Nu se face!

Aºteptãm din partea guvernului Boc adevãratele mãsuri ce se impun în

protejarea efectivã ºi eficientã a populaþiei ºi a economiei naþionale. Pentru

cã, aºa cum de la sublim la ridicol nu este decît un pas, tot aºa, diferenþa între

“salvatorul guvern Boc” ºi “falimentarul guvern Boc” poate fi doar o problemã

de interpretare.

vineri, 13 februarie 2009
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15
Urmãtorul articol poate fi citit de persoanele sub 15 ani doar cu acordul

sau împreunã cu pãrinþii ori familia.

Îmi este foarte clar cã nimic nu mai e cum era odatã. Nimic nu mai e ca

înainte. ªi asta e valabil ºi în ceea ce priveºte ºcoala. Mã uit la fiul meu, elev

în clasa a VIII-a, ºi nu regãsesc aproape nimic din ceea ce eram sau fãceam ca

elev de aceeaºi clasã, de aceeaºi vîrstã, acum mai bine de 25 de ani. Nu spun

cã era mai rãu sau mai bine - deºi aº avea argumente sã afirm, totuºi, cã pe

vremea mea se fãcea ºcoalã adevãratã, temeinicã. Zic doar cã azi totul e diferit

ºi nu cred cã e vorba de o anume evoluþie. Ba dimpotrivã. ªi eu, elev de liceu

fiind, mai pipam pe ascuns un fir de “Carpaþi fãrã” în buda ºcolii, mai chiuleam

o orã-douã din teribilism sau spirit de turmã, mai pozam în rebel imberb sau

fãceam pe cocoºu’ la chefuri sau vara, pe vreo terasã, cu o halbã de bere

“botezatã”, un fel de piºvasãr cald ºi insipid, în mînã.  (Cine zice cã nu a fãcut

niciodatã chestiile astea, e un mare mincinos!) Dar de aici ºi pînã la a merge

în birturi sau cluburi de noapte în mod organizat, doi cîte doi de mînuþã, sub

patronajul Inspectoratului ªcolar Judeþean ºi cu girul ºcolii unde îmi toceam

nãdragii în bancã, e cale lungã.

Ei bine, cam asta vrea sã facã actuala conducere a IªJ Cluj care a pus de

un protocol în toatã regula cu reprezentanþi ai Bamboo, club considerat a fi

cel mai de fiþe din oraº, protocol în care se prevede ca “toþi elevii de clasele

IX-XII sã aibã acces la un club cu pretenþii (n. red., Bamboo) plãtind suma de

10 lei (în loc de tariful normal de 20 de lei), în fiecare duminicã, între orele 16

onorate-, mai conteazã cine e primar? Dacã toþi sînt puºi pe treabã, ce mai

conteazã cum îi cheamã ºi din care partid fac parte!”

Cãci, întradevãr, nici unul dintre candidaþi nu a venit cu ceva nou, aparte,

în faþa clujenilor. Nici unul dintre candidaþi nu a prezentat vreun proiect inedit,

atrãgãtor.

Al doilea motiv ºi, tind sã cred, cel adevãrat în ceea ce priveºte

absenteismul clujenilor de la vot, a fost faptul cã au realizat într-un final -dar

nu de ieri, de alaltãieri!- inutilitatea votului lor, au conºtientizat faptul cã

exprimarea opþiunii lor politice nu le aduce absolut nimic, cã singurii cîºtigãtori

sînt, într-un fel sau altul, numai ºi numai oamenii politici, nicidecum ei.

Lucru care mã face sã mã întreb care dintre clujeni au dovedit, duminicã,

maturitate politicã: cei 30,19 la sutã care s-au prezentat la vot dovedind, vezi

Doamne!, spirit civic, sau cei 69,81 la sutã care au gãsit de cuviinþã sã stea

departe de cabinele de vot, înveliþi strîns în ceea ce alþii ar numi pãturica

moale ºi cãlduþã a indiferenþei ºi ignoranþei?

miercuri, 18 februarie 2009
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alãptãrii nou-nãscuþilor, revendicãri, de altfel, cîºtigate, spre stupefacþia

oricãrui om dotat cu minimã decenþã, bun simþ ºi raþiune. Dar pînã unde se

poate ajunge, care este limita? Sau nu existã nici una?

Nu mai îndoiesc cã, dupã ce a scremut inepta idee, mulþi dintre elevii

clujeni îl considerã pe inspectorul ºcolar general Hadrian Arion un tip “cool”.

Eu, însã, în calitate de pãrinte de elev, îl consider pur ºi simplu “fool”.

vineri, 20 februarie 2009

ºi 23”. Vorbind el, aºa, ca din carte, inspectorul ºcolar general Hadrian Arion

prezintã  tembela iniþiativã aproape idilic: “m-am gîndit la ideea de socializare”,

“m-am gîndit sã rupem barierele între ºcolile din centru ºi grupurile ºcolare”,

“copiii vor beneficia de securitate în club ºi, la momentul plecãrii, vor fi

însoþiþi de un bodyguard pînã la cele mai apropiate staþii de autobuz”, “nu se

vor servi bãuturi alcoolice”, “m-am gîndit cã pãrinþii îi ºtiu în siguranþã pe

copii acolo”, “mã gîndesc cã pãrinþii vor accepta oferta”. Mãi, omule, þie þi-e

rãu? Ce tot o dai cu gînditu’ cînd problema ta este tocmai cã nu gîndeºti! Ce

prostii îndrugi acolo? Eu, ºi alþi pãrinþi normali la cap, nu ºtim cum sã ne

þinem copiii cît mai departe de nebunia vremurilor, de cluburi ºi toate tentaþiile

pe care un local de noapte le oferã -þigãri, bãuturã, droguri, prostituþie, violenþã

verbalã ºi fizicã- ºi tu îþi bagi piciorul în educaþia pe care încercãm sã o dãm

copiilor noºtri cã, dupã cum se vede, de la ºcoalã sînt puþine ºanse sã o

primeascã? Neîndoielnic faptul cã la mijloc nu este altceva decît o afacere

dar, totuºi, cîtã minte îþi trebuie ca sã-þi vinã o astfel de idee? Ce urmeazã? Un

parteneriat cu cluburile de streptease, un acord cu fetele de pe centurã, un

barter cu o fabricã de prezervative ºi o sponsorizare de la o fabricã de jinars?

Vrei socializare? Pãi, socializeazã elevii la teatru, operã, balet, concerte

simfonice sau la cinematograf, socializeazã elevii în excursii tematice sau

drumeþii de igienizare a pãdurilor din jurul Clujului, pune-i sã înveþe ceva, sã

facã ceva constructiv cum ar fi  participarea la proiectele Habitat pentru

Umanitate sau ale altor organizaþii umanitare, socializeazã elevii la cursuri ºi

concursuri ºcolare. Organizeazã niºte cercuri în cadrul ºcolilor cã, har

Domnului!, pe vremea mea mai mergeam la cîte un cerc de matematicã, de

lecturã, de picturã sau de istoria rock-ului ºi cînd era de zbînþuialã o puneam

ºi de o discotecã în sala de clasã sau în sala festivã a ºcolii, cu colegii ºi

muzica care ne plãcea nouã.

Sînt conºtient cã elevii din ziua de azi au luat-o înaintea vremurilor. N-

au trecut foarte mulþi ani de cînd mãrºãluiau prin centrul oraºului cerînd spaþii

special amenajate pentru fumat, legalizarea avorturilor ºi camerã destinatã
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Universitãþii “Babeº-Bolyai”, ar fi solicitatã pentru organizarea unor concerte

simfonice -cînd momentul sau evenimentul le impun- domnul rector Andrei

Marga ar refuza sã o punã la dispoziþie. (În parantezã fie spus, interesul

clujenilor pentru culturã este mai mult decît redus. M-am convins personal de

acest lucru. Am fost recent la douã spectacole, unul de balet ºi unul de operã,

ºi am fost surprins sã constat cã sãlile au fost dezolant de goale, iar prestaþiile

artiºtilor mediocre. Sigur, a nu se înþelege cã trebuie sã desfiinþãm cultura, cã

ne putem lipsi de orice act sau eveniment cultural numai ºi numai pentru cã

Teatrul Naþional sau Opera Maghiarã au mai puþini clienþi decît Clubul Bamboo

sau stadionul din Gruia!) Asta în ceea ce priveºte noua filarmonicã.

În ceea ce priveºte construirea unui nou stadion, întrebarea corectã ar fi,

de fapt, dacã avem nevoie de un stadion de anvergura celui gîndit de autoritãþile

locale? Un stadion cu 30.000 de locuri, un corp de servicii de 25 de etaje

(spaþii comerciale, hotel, complex de cantonament, etc.), salã polivalentã cu

10.000 de locuri, mii de locuri de parcare. Pentru cine ºi pentru ce un asemenea

stadion? Pentru o echipã mediocrã, de mijlocul clasamentului, care se zbate

sã supravieþuiascã în liga a II-a ºi care strînge, în zilele bune!, una-douã mii

de suporteri? Pentru o partidã internaþionalã de fotbal sau pentru un concert o

datã la cinci ani? (Celebra Beyonce a strîns la Cluj, pe vechiul stadion “Ion

Moina”, spectatori cît sã umpli peluza!)

Aºadar, sînt filarmonica ºi stadionul adevãratele prioritãþi ale Clujului

sau între culturã ºi sport, economicul poate decide o altã listã a acestora?

marþi, 24 februarie 2009

FILARMONICÃ, STADION?
S-AVEM PARDON!

Sînt conºtient cã mã expun unui risc enorm scriind rîndurile care urmeazã.

Voi supãra multã lume. Voi fi înjurat pe la spate, scuipat în faþã, bosconit în

biserici. Unii, sînt convins, m-ar linºa cu zîmbetul pe buze. Pe de o parte, voi

fi pus la zid de elita culturalã clujeanã, de intelectualii clujeni, de clasa rafinatã

a Clujului, de spiritualitatea Cetãþii. Voi fi, automat, considerat un incult, un

prost, un om lipsit de inteligenþã, judecatã ºi minte. Pe de altã parte, voi fi

stigmatizat de cei care, dimpotrivã, n-au prea cãlcat în lãcaºe de culturã, într-

o filarmonicã sau într-un teatru, într-o galerie de artã sau într-un muzeu. Voi

fi, automat, considerat anti-clujean, anti-“U”-ist, cã nu respect un simbol clãdit

în 90 de ani de istorie, cã nu susþin echipa-fanion a Clujului, cã nu înþeleg

fenomenul sportiv.

O nouã filarmonicã ºi un nou stadion au fost principalele promisiuni

electorale ale candidaþilor la primãria Clujului. ªi asta nu de ieri-de azi sau

din ultima campanie electoralã. Povestea e veche ºi a fost folositã -de unii cu

succes!- ºi în campaniile electorale trecute - din 2008, 2004 sau 2000.

Întrebarea este (deja mã trec transpiraþii reci ca gheaþa pe ºira spinãrii ºi mã

gîndesc serios sã intru în programul de protecþie a martorilor!): cît de multã

nevoie are Clujul de o nouã filarmonicã ºi de un nou stadion?

Avem Teatrul Naþional ºi Opera Maghiarã, douã instituþii de culturã de

înaltã þinutã unde pot avea loc oricînd concerte, recitaluri sau spectacole

muzicale. Mai mult, nu cred cã dacã vechea Filarmonicã, acum în proprietatea
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opera buffa, iar Traviata o suitã de lieduri. Ce-i drept, ambele au suferit cele

mai nãstruºnice adaptãri ºi transcrieri, fãrã ca acestea sã le fi ºtirbit unitatea

ºi unicitatea iniþialã. Pe de altã parte el recunoaºte cã s-a plictisit la un spectacol

de operã ºi la unul de balet. Eu îi propun sã nu mai insiste, ci sã rãmînã în

bucuria sa de a se pricepe la ambele genuri ºi, mai presus de toate, la muzicã.

Este mai mult decît pãgubos ca cineva pe care arta îl plictiseºte sã-ºi dea cu

pãrerea despre necesitatea clãdirii unui centru cultural. Dupã umilele mele

cunoºtinþe, în România nu s-a mai durat ceva asemãnãtor de foarte mulþi ani.

Am putea trage concluzia de aici cã nici nu ar fi nevoie? Existã oare o persoanã

îndreptãþitã sã afirme cã necesitatea de culturã fiind scãzutã, ar trebui sã

renunþãm la ea - sau sã oferim publicului tot felul de surogate, pentru cã,

oricum, nu le gustã mai nimeni? Repet, nu mã refer la stadion pentru cã nu

sînt nici microbist, nici arhitect, nici edil ºi nici nu mã pricep la toate, dar

trãiesc cu vaga bãnuialã cã ºi în cazul acestuia situaþia este mai mult decît

asemãnãtoare. Iar împãrþirea societãþii în microbiºti ºi melomani este absurdã.

Îmi place sã cred cã cele douã pasiuni nu se exclud reciproc. Domnul Bara

are tot dreptul sã nu frecventeze nici concertele filarmonicii, nici manifestãrile

sportive din noile edificii pe cale sã fie construite în Cluj. Dar mã tem cã nu l-

a desemnat nimeni sã vorbeascã în numele melomanilor, al iubitorilor de

culturã sau al microbiºtilor. Oricum, sã-þi exprimi dezacordul faþã de douã

proiecte de asemenea amploare ºi generozitate este ca un cîntec de pasãre,

care pe vocea ei piere.

Marius TABACU

directorul Filarmonicii “Transilvania”

DREPT LA REPLICÃ:

DESPRE FILARMONICI ªI STADIOANE

Vineri, 27 februarie 2009

Într-unul din numerele anterioare ale cotidianului “Fãclia” a apãrut un

editorial semnat de Cristian Bara, în care autorul pune sub semnul întrebãrii

(sale) necesitatea construirii unui stadion ºi a unei filarmonici în Cluj. Ce-i

drept, autorul îºi exprimã de la bun început convingerea cã, prin afirmaþiile

sale, îºi va atrage oprobriul atît al iubitorilor de sport, cît ºi al melomanilor.

Sînt ferm convins cã ºi de data aceasta gura pãcãtosului adevãr grãit-a. Cum

nu sînt în fericita situaþie a autorului, de a mã pricepe la toate -sau mãcar la

cele douã domenii- nu mã voi referi la necesitatea construirii unui stadion

decît la un nivel foarte general, care este comun ambelor ctitorii -ele reprezintã

o necesitate a oraºului, a regiunii, nu a unei echipe sau a unei formaþii.  Nici

o bisericã nu se construieºte pentru un preot, ci pentru enoriaºi. Urmînd ca

aceºtia, prin prezenþa, prin evlavia ºi prin dãrnicia lor sã-l consfinþeascã pe

pãstorul turmei lor sau sã încerce a se apropia de Domnul cu alt propovãduitor

al sãu. În ceea ce priveºte filarmonica, repetatele sãli pline, fidelitatea

publicului, aplauzele sale ºterg orice dubiu referitor la îndreptãþirea existenþei

sale. Repet, la fotbal nu mã pricep. În rest, logica autorului este sclipitoare.

Pe de o parte afirmã cã unele concerte simfonice s-ar putea þine ºi la operã,

risipind dintr-un condei toatã istoria muzicii, de parcã Simfonia a IX-a ar fi o
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Filarmonicii “Transilvania” se întreabã retoric: “existã oare o persoanã

îndreptãþitã sã afirme cã necesitatea de culturã fiind scãzutã, ar trebui sã

renunþãm la ea?” cînd, fãrã echivoc, scriam în editorial “a nu se înþelege cã

trebuie sã desfiinþãm cultura!”

Ceea ce mã deranjeazã -nicidecum sã mã surprindã! - este sarcasmul

ieftin pe care domnia sa îl considerã, probabil, elevat, fin, academic. Domnul

Marius Tabacu a dedus -de unde, numai domnia sa ºtie!- cã m-am plictisit la

un spectacol de balet ºi la unul de operã, cînd, de fapt, singura mea referire la

aceste douã episoade a fost o tristã constatare, aceea cã “am fost surprins sã

constat cã sãlile au fost dezolant de goale, iar prestaþiile artiºtilor mediocre”.

Despre care “repetate sãli pline”... tromboneºte, habar nu are nimeni! (Apropo,

ar fi de mare interes prezentarea unei situaþii a numãrului de concerte susþinute

anul trecut, a numãrului de bilete vîndute, a cheltuielilor ºi cîºtigurilor

Filarmonicii “Transilvania”.) Domnul Tabacu continuã miºtocãrealã “de

peluzã” recomandîndu-mi sã “nu mai insist” în participarea la actele de culturã,

aºa cum, dacã aº fi un dobitoc, i-aº recomanda sã nu mai citeascã ziarul “Fãclia”

sau articolele scrise de mine.

ªi, ca sã închei în aceeaºi notã de mare înþelepciune popularã ca ºi domnul

Marius Tabacu, îi transmit cã “dacã tãcea, filozof rãmînea”.

Cristian BARA

Redactor ºef adjunct

Ziarul “Fãclia”

DREPT LA CONTRA-REPLICÃ:

DESPRE TROMBOANE ªI SARCASM IEFTIN

Vineri, 27 Februarie 2009

Mã bucur cã editorialul (n. red. “Filarmonicã, stadion? S-avem pardon!”,

ziarul “Fãclia” din 24 februarie 2009) la care face referire domnul Marius

Tabacu, directorul Filarmonicii “Transilvania”, a generat reacþii, inclusiv din

partea domniei sale. Acesta a fost, de fapt, ºi scopul demersului meu jurnalistic,

în virtutea dreptului, ba mai mult,  a obligaþiei fiecãrui jurnalist de a pune ºi

de a-ºi pune întrebãri. În nici un caz nu m-am erijat, aºa cum insinueazã domnul

Marius Tabacu, în purtãtorul de cuvînt al “melomanilor, iubitorilor de culturã

sau al microbiºtilor”. Aºa cum mã aºteptam, reacþiile pro ºi contra au fost în

mãsuri sensibil egale, diferenþiate doar de gradul de vehemenþã sau, din contrã,

de lipsa acesteia. Ceea ce mã surprinde -nicidecum sã mã deranjeze!- este

greºita interpretare de cãtre domnul Marius Tabacu a celor scrise de mine. Nu

am afirmat niciodatã cã oraºul nostru nu are nevoie de o nouã filarmonicã ºi

de un nou stadion. Tot ce am fãcut a fost sã pun urmãtoarea întrebare, onestã

cred eu: cît de multã nevoie are Clujul de o nouã filarmonicã ºi de un nou

stadion? Are multã nevoie? Puþinã? Foarte multã sau deloc? Un bun prilej de

dezbatere publicã care ar putea conduce, spre suprinderea domnului Marius

Tabacu, chiar la grãbirea lucrurilor, la rezolvarea problemei sale, aceea de a

avea o filarmonicã nouã în Cluj! Continuîndu-ºi logica strîmbã, directorul
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în stare de libertate, devalizatori de bãnci cu fundul la soare pe plaje exotice…

Ei, cã se bat unii prin mall-urile bucureºtene, cã violeazã de capul lor

prin Ferentari, Patelimon sau Balta Albã, cã vor sã arunce în aer poduri sau

fac pe gangsterii prin Braºov, sigur, mã intereseazã. Dar parcã mã intereseazã

mai mult cum merg lucrurile prin ograda noastrã, la Cluj.

Autorii atacului cu cocktail Molotov din 14 februarie, în faþa unui club

din centrul Clujului, vor fi cercetaþi în stare de libertate. Tribunalul Cluj a

stabilit cã hotãrîrea Judecãtoriei Cluj-Napoca, prin care s-a dispus ca Harbaji

Ayman ºi Sirhan Samaeh sã fie cercetaþi în stare de libertate, este legalã. Cei

doi mediciniºti, cetãþeni israelieni de origine arabã, care au vrut sã se simtã ca

acasã mutînd Fîºia Gaza în buricul tîrgului nostru, cercetaþi pentru tentativã

de distrugere prin incendiere ºi ultraj contra bunelor moravuri, n-au fost

consideraþi periculoºi de cãtre justiþia clujeanã, instanþa stabilind cã cei doi

potenþiali teroriºti nu prezintã pericol pentru ordinea publicã.

Vivat Justitia!

 vineri, 27 februarie 2009

JUSTI�IE SUPRAREALISTÃ
Trãim vremuri tulburi, periculoase. Nesigure, dominate de violenþã.

Absurde, suprarealiste. ªi tocmai acum, în astfel de vremuri, cînd justiþia ar

trebui sã funcþioneze corect, raþional ºi eficient, parcã e lovitã de streche ºi

dambla. Sîntem bombardaþi, ceas de ceas, zi de zi, cu ºtiri ºi imagini ºocante,

aberante, suprarealiste. Ne este tot mai greu sã deosebim realitatea de vis, de

fapt, realitatea de coºmar, normalul de anormal, ºi invers.

Iatã cîteva exemple recente.

Un violator în serie (dar ºi cu condamnãri pentru furt calificat ºi tîlhãrie!)

e liber ca pasãrea cerului. Cercetat pentru sãvîrºirea a patru violuri sub

ameninþarea cuþitului (ºi-a violat pînã ºi avocata desemnatã sã-l apere din

oficiu; femeia era însãrcinatã ºi a pierdut copilul în urma violului. Logica

simplã ºi bunul simþ îmi spun cã trebuia acuzat ºi de crimã!), a fost eliberat

din puºcãrie pe motiv cã suferã de boli care nu pot fi tratate în regim de

detenþie. Întradevãr, justiþia e oarbã. Pãcat cã e ºi cam proastã, slutã ºi nebunã!

Tribunalul Braºov a hotãrît retrocedarea cãtre românul Ladislau Vankay

a 460 de metri pãtraþi de teren situat sub podul de la Dîrste, un pod de acces în

oraºul Braºov ºi care face legãtura între centura oraºului, DN1 ºi E60, iar

reclamantul vrea podul ºters de pe faþa pãmîntului pentru cã i-ar umbri straturile

cu piricã. Hotãrîrea magistraþilor este definitivã ºi irevocabilã. (Curios, decizia

tribunalului e surprinzãtoare deoarece, într-un caz similar, Curtea de Apel a

respins cererea de retrocedare a unui teren aflat în vecinãtatea aceluiaºi pod.)

Cu buldozerele înainte spre înfãptuirea actului de justiþie!

Jefuitori eliberaþi din motive medicale, mardeiaºi prin mall-uri cercetaþi
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mult ca niciodatã, e jegos. Iarna ce tocmai a trecut, de altfel mai blîndã ca

iernile cu “zãpezi de altãdatã”, a reuºit sã strîngã atîta noroi, praf ºi mizerie

cît într-o mahala obscurã dintr-un secol trecut. Grãmezi de jeg lîngã grãmezi

de jeg strãjuiesc, septico-pestilenþial, trotuarele ºi rigolele demult înfundate,

deºi am dat mãturoaiele pe maºini ultramoderne fabricate în UE, dacã nu

inactive, atunci cel puþin ineficiente. Asta în ceea ce priveºte zona ...civilizatã

a oraºului, drumurile asfaltate din Centru ºi din cartierele mai de Doamne-

ajutã, cãci dacã te încumeþi în zonele... defavorizate ale Clujului, pe uliþele

desfundate de la periferie -dar nu numai-,  aventura poate avea un final

neaºteptat. Glodul îþi poate înghiþi maºina, îþi poate înghiþi pantofii, te poate

înghiþi pe tine însuþi. Hîra te cuprinde din cap pînã în picioare, îþi intrã în

toate fibrele, te sufocã.

Din pãcate, primãria, de cãtre oricine a fost pãstoritã de-a lungul ultimilor

ani, s-a dovedit neputincioasã în lupta -simplã ºi eficientã în alte oraºe civilizate

ale Europei- cu noroiul,  jegul ºi mizeria.

Mi-e dor de primãverile de altãdatã, curate ºi proaspete, dar cel mai

mult îmi lipsesc rîsul din inimã, cu poftã ºi zîmbetele sincere ale oamenilor

obiºnuiþi, ale trecãtorilor grãbiþi, ale anonimilor de lîngã noi, cãci primãvara

asta, asemeni ultimelor primãveri, n-am vãzut decît chipuri încruntate ºi figuri

crispate, iar de auzit, doar scrîºnet de dinþi.

joi, 5 martie 2009

UNDE SÎNT... PRIMÃVERILE DE ALTÃDATÃ?
Aºtept, an de an, venirea primãverii. Ca o confirmare concretã a sfîrºitului

iernii -un anotimp deprimant în ceea ce mã priveºte, pe care nu l-am simþit

foarte aproape de sufletul meu nici mãcar copil fiind, poate cu excepþia

momentelor magice de Crãciun ori a celor exuberante de Revelion-, dar ºi ca

o plãcutã ºi proaspãtã tranziþie cãtre varã - anotimpul de care voi fi veºnic

îndrãgostit, anotimpul vacanþelor, al nebuniei de culori ºi parfumuri, anotimpul

nopþilor ce pot fi trãite sub cerul liber.

Aºtept, an de an, venirea primãverii, dar nimic nu mai e cum era odinioarã.

Cu piepturi de fete vesele ºi ruºinoase decorate cu mãrþiºoare asemeni

“piepturilor de aramã” pline de “tinichele” ale unor generali bãtrîni ºi ursuzi,

cu femei copleºite de minunata povarã a munþilor de frezii, narcise ºi ghiocei,

cu zîmbete sincere ºi rîs din inimã, cu poftã. Cu imagini, poate anacronice,

ale bordurilor ºi copacilor vãruiþi cu bidineaua, ale lucrãtorilor de la salubritate

care adunau mizeria ºi praful de pe strãzi cu mãturoaie mai mult sau mai

puþin eficiente, ale rondourilor cu panseluþe ºi violete plantate de femei în

genunchi, ale gardurilor vii ºi ale copacilor “tunºi, raºi, frezaþi” cu foarfeci

mari cît o zi de post, nu cu scule electrice pretenþioase. Cu imaginea unei zile

de duminicã însorite, cãlduþe ºi înverzite mirosind a frunze arse, ºi a vecinilor

de bloc ieºiþi, patriotic ºi voluntar-obligatoriu, la “marea curãþenie de

primãvarã”.

Mi-e dor de primãverile de altãdatã...

Primãvara asta, asemeni ultimelor primãveri, seamãnã cu o veste proastã.

E tristã ºi rece ºi impersonalã ºi mizerabilã. Oraºul, peste tot ºi toate, mai
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de tablã luate drept þintã pentru flegme. Poliþia primãriei sau cea rutierã par

fãrã putere în faþa acestor nemernici cu permise de conducere luate la apelul

de searã, dar cu doctorat în tupeu. Am vãzut de nenumãrate ori agenþi

comunitari sau poliþiºti de la Rutierã puºi în dificultate de violenþa verbalã

sau fizicã a taximetriºtilor ori chiar puºi pe fugã. Ca sã nu mai spun cã nu am

vãzut pînã acum taximetru ridicat sau cu amenda sub ºtergãtorul de parbriz.

Vecinãtãþile mall-urilor au fost, la rîndul lor, revendicate de taximetriºti.

Ignorînd parcãrile special destinate acestora, taximetrele se întind în faþa

marilor intrãri în coloane ce amintesc de cozile la benzinã de pe vremea

împuºcatului.

În sfîrºit, dacã de voie-de nevoie eºti obligat sã soliciþi serviciile unui

taximetrist, riºti sã-þi strice complet ziua. Îþi alege de cele mai multe ori -deºi

apelezi la taximetru pentru cã, nu-i aºa?, te grãbeºti al dracului de tare!- cel

mai complicat, alambicat ºi lung traseu posibil. Brusc, deºi e pe drum cu

prioritate, devine galant cu toate ºoferiþele, amabil cu toþi colegii de breaslã,

respectuos cu toþi proprietarii de maºini fiþoase ºi prudent cu toþi deþinãtorii

de rable, cedîndu-le, la toþi, trecerea. Toate astea pe fondul sonor al unei

manele interpretate cu patos de Guþã, Sorinel Copilu’ de Aur, Adi Minune sau

Vali Vijelie. Lucru care te face sã te întrebi dacã e vorba de prost gust din

partea taximetristului sau de proastã inspiraþie din partea ta?

Aºa cã mã îndoiesc cã oraºul nostru are nevoie de 1.229 de taxiºti în

plus!

sîmbãtã, 7 martie 2009

ªOFERI DE TAXI ªI... TAXIªTI
De mult am un cui împotriva taximetriºtilor. Nu împotriva tuturor dar,

cu siguranþã, împotriva celor mai mulþi dintre ei. În primul rînd pentru cã

puþini dintre taximetriºti sînt ºoferi de taxi. Restul sînt... taxiºti. Am înþeles

cã, în acest moment, în Cluj-Napoca circulã 2.771 de taximetre autorizate

deºi, conform legii, ar trebui respectat un raport de un taximetru la 250 de

locuitori, adicã ar trebui sã circule doar 1.237 de taximetre la cei puþin peste

300.000 de clujeni. Mai mult, primarul Sorin Apostu crede cã nici cele 1.500

de taximetre în plus -oarecum în afara legii- nu sînt suficiente, cã la Cluj-

Napoca ar trebui stabilit un numãr maximal de 4.000. De unde pînã unde?

Mie, personal, chiar ºi în cazul aplicãrii stricte a legii, adicã a autorizãrii a

numai 1.237 de taximetre, mi s-ar pãrea, dacã nu mult prea multe, atunci, cu

siguranþã, arhi-suficiente. Eu, unul, mã simt sufocat de taximetre.

Taximetriºtii ãºtia sînt -sau se considerã-, pur ºi simplu, un fel de gaºcã.

Pentru ei, Codul rutier este ceva relativ, vag, incert, care ar trebui respectat de

toþi ceilalþi ºoferi mai puþin, bineînþeles, de cãtre ei înºiºi. Staþiile de transport

în comun - în totalitatea lor!- par a fi proprietatea firmelor de taximetrie. În

cartiere, zonele de parcare plãtite sînt blocate, invariabil, de taxiºti care au

dus tupeul la rang de virtute. Dacã cumva faci greºeala sã te dai jos din maºinã

cã sã atragi atenþia unuia dintre ei sau sã-l rogi respectuos sã-þi permitã accesul

în propria parcare riºti, dacã nu sã iei un levier în cap, atunci cel puþin sã þi se

aducã aminte de toate datoriile sau sã þi se sugereze relaþii incestuoase cu

propria mamã. Panourile care indicã fãrã echivoc numãrul maxim permis de

taximetre care pot staþiona într-o zonã sau alta a oraºului sînt simple panouri
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fi gîndit ºi I.C. Brãtianu în 1866 cînd a plecat în Germania pentru a-l aduce în

þarã pe Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ºi a-l unge Domnitor

al Principatelor Unite (acelaºi I.C. Brãtianu încercase mai înainte aceeaºi

“schemã” cu contele Filip de Flandra, dar acesta a refuzat tronul), iar mai

apoi, din postura de rege, Carol I sã punã bazele dinastiei domnitoare ce avea

sã se sfîrºeascã în 1947, odatã cu abdicarea regelui Mihai.

Avem mentalitate de supuºi, de învinºi, dar la fel de adevãrat este cã ne-

am dezvoltat -poate cã tocmai istoria ne-a obligat sã o facem- o mentalitate de

ºmecheri, de descurcãreþi în sensul greºit al cuvîntului, de combinatori, de

intriganþi, de pãcãlitori. Ne place mita cînd o luãm ºi urîm ºpaga cînd o dãm,

ne place bîrfa ºi calomnia, urîm comisioanele ºi ne plac discount-urile, ne

plac banii mulþi ºi munca puþinã.

Cînd istoria ne-a dat ocazia de a lua singuri decizii, de cele mai multe ori

dacã nu de fiecare datã, le-am luat pe cele mai proaste ºi mai neinspirate.

Ultimii 20 de ani îmi confirmã logica. Toþi preºedinþii ºi toate guvernele post-

decembriste, fãrã excepþie, ºi-au dovedit impotenþa, incompetenþa, ineficienþa,

inutilitatea chiar.

Aºa cã, oare cît de greºit ar fi sã cumpãrãm, ca la piaþã, un preºedinte ºi

un guvern? Un preºedinte decent, fãrã apucãturi de bunicuþã, þap sau marinar,

ºi un guvern de tehnocraþi, de specialiºti adevãraþi, nu de birocraþi cu

manifestãri de þaþã ºi metode de lucru mafiote, aºa cum am avut ºi avem

parte! Cum ar fi, de exemplu, un preºedinte “Made in Germany” sau un guvern

“Made in Japan”, un preºedinte “Made in USA” sau un guvern “Made in

UE”?

ªi sã nu aud “Nu ne vindem þara!” pentru cã ea a fost deja vîndutã  “pe

un dolar” ºi nu ne mai aparþine demult!

miercuri, 11 martie 2009

CUMPÃRÃM PREªEDINTE ªI GUVERN!
Ne place-nu ne place, trebuie sã recunoaºtem cã noi, românii, am dovedit

de-a lungul istoriei cã sîntem incapabili sã ne conducem singuri, cã avem o

problemã cînd vine vorba sã ne descurcãm de capul nostru, cã ne ferim sã ne

asumãm responsabilitãþi, cã sîntem dezbinaþi ºi egoiºti, cã nu ne cunoaºtem

interesul comun, ci doar propriul interes. Sigur, asta ºi ca urmare a faptului cã

istoria ne-a consacrat ca un popor de supuºi, nu de cuceritori, un popor de

învinºi, nu de învingãtori. (Da, da, ºtiu... Fãrã a uita -sînt atenþionat discret de

un coleg cu un pumn în coaste- de marile victorii ale lui Burebista, Decebal,

Mircea cel Bãtrîn, Vlad Þepeº, ªtefan cel Mare sau Mihai Viteazul.) Sîntem

un popor care cîºtigã bãtãlii, nu rãzboaie! Lãsînd la o parte orgoliul de puþine

ori motivat, mîndria adeseori nejustificatã ºi patriotismul de paradã - ãsta e

adevãrul! În peste 2000 de ani de istorie atestatã, doar în ultimii, vreo cîteva

zeci, am încercat sã învãþãm cum e sã fii propriul tãu stãpîn, ºi am constatat  -

ºi constatãm în continuare- cã nu ne-am descurcat prea grozav, cã nu e bine,

cã nu ne e bine. Pînã atunci stãtusem cu capul la cutie sub sandalele romanilor,

imineii turcilor, cizmele ungurilor ºi austriecilor, bocancii ruºilor, sau mai

ºtiu eu ce tîrlici de cuceritori (mama lor de imperialiºti decadenþi!). Tocmai

pentru cã, de cele mai multe ori, ne-a convenit, ne-a fost mai comod sã ne

spunã alþii ce e rãu ºi ce e bine pentru noi, ce sã facem - cum ºi cînd ºi unde ºi

de ce.

La fel or fi gîndit ºi divanele ad-hoc atunci cînd au hotãrît, dupã unirea

Principatelor, aducerea pe tron a unui principe dintr-o familie domnitoare

strãinã, dupã ce avea sã se sfîrºeascã scurta domnie a lui A. I. Cuza. La fel o
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care mã face sã mã întreb dacã declaraþia lui Bãsescu este o formã nouã de

graþiere prezidenþialã. Adicã el este conºtient de faptul cã mogulii au fãcut

averi în mod necinstit în ultimii 20 de ani, din care ultimii patru ani ºi jumãtate

în timpul mandatului sãu de preºedinte, ba chiar îl supãrã acest lucru, însã

nici vorbã sã-i dea pe mîna justiþiei, considerînd cã pedeapsa supremã e aceea

de a nu îi mai lãsa sã-ºi bage mîna în borcanul cu miere, de a nu îi mai lãsa sã

fure, sã devalizeze, sã înºele. Cu alte cuvinte, începe prohibiþia la pescuit în

ape tulburi, de parcã Bãsescu, asemeni unui caras, intrã în perioada de depunere

a… icrelor prezidenþiale. Pãi, dacã ºtiam cã aºa stã treaba, poate îmi trecea ºi

mie prin cap sã devalizez vreo bancã, sã falimentez un fond de investiþii, sã

inventez cine ºtie ce inginerie financiarã, sã mã umplu de bani, iar apoi, dupã

patru ani ºi jumãtate de tunuri, hoþomãnii ºi furtiºaguri, sã-mi transmitã

preºedintele Bãsescu pe TVR 1 sau România Actualitãþi: “Bara, te-ai îmbogãþit!

Patru ani ºi jumãtate te-am lãsat în pace! Îþi ajunge! Gata!” Ipocrizie sau

prostie? Pentru cã dacã nu-i nici una nici alta, aºa cum legea pedepseºte cam

în aceeaºi mãsurã ºi pe cel mituit ºi pe mituitor, ºi pe criminal ºi pe complicele

la crimã, ºi pe hoþ ºi pe tãinuitorul obiectelor furate, tot aºa, fãrã teama de a

greºi, pot sã-l acuz pe preºedintele Bãsescu de complicitate, tãinuire ºi aderare

la un grup infracþional.

De fapt, toatã gargara preºedintelui Bãsescu seamãnã cu un... autodenunþ.

sîmbãtã, 14 martie 2009

BÃSESCU ACUZÃ!
DAR ASTA NU ÎL SCUZÃ...

Bãsescu tinde sã devinã plictisitor ºi anost, în aceaºi mãsurã cît enervant

ºi agasant - o combinaþie pateticã, care nu cred cã îl va ajuta foarte mult în

campania electoralã pentru prezidenþialele din toamnã, campanie pe care a

declanºat-o neoficial. Nu cã ar fi fost vreodatã altfel decît plictisitor ºi anost,

enervant ºi agasant, dar cel puþin pînã acum evolua într-un registru populisto-

monden mai lesne de prezentat de cãtre mass-media ºi mai uºor de înþeles ºi

de digerat de cãtre populaþie. Dacã pînã nu demult încerca sã-ºi compunã ºi

sã-ºi impunã o imagine de preºedinte popular, amator de ºpriþuri  bãute cot la

cot cu fotbaliºti, pe podul de la Mãrãcineni sau alãturi de simpli consumatori

aflaþi accidental pe Terasa “Cireºica” din Neptun, de preºedinte nonconformist,

care nu ezitã sã se prezinte în mijlocul mulþimii cu basca trasã pe chelie, de

preºedinte simpatic, care avea oricînd ºi pentru oricine un hãhãit iritant la

îndemînã, ei bine, acum nu-l mai scoate nimeni din costum ºi din cravatã, din

morga pretenþioasã ºi autosuficienþa preþioasã, iar pe unde apucã ºi ori de cîte

ori are prilejul pune aceeaºi placã zgîriatã cu “aria” mogulilor de presã.

Bãsescu -cel care în 2004 vedea Piaþa Universitãþii ca pe un imens eºafod

unde urmau sã fie traºi în þeapã toþi devalizatorii de bãnci, escrocii, speculanþii,

hoþii, trãdãtorii de þarã ºi criminalii cu sînge rece- ne anunþã scrîºnind din

dinþi, de pe sticla televizorului ºi pe calea undelor radio, cã s-a sãturat sã vadã

modul veros în care au fãcut avere mogulii în ultimii 20 de ani ºi cã, citez,

“Au pescuit în ape tulburi, gata, nu mai merge! S-au îmbogãþit! Gata!”. Lucru
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cîine pribeag ºi ºuturile sub coadã i-au învãþat cã nu e bine sã te uºurezi pe

asfalt, în faþa caselor sau în jurul maºinilor parcate, astfel cã poþi sã-i vezi în

orice moment al zilei mirosindu-ºi fundul unul la altul ºi fertilizînd copacii ºi

tufiºurile din zonele nu prea cãlcate de piciorul omului. Tocmai patrupedele

cu pedigree, presupus a fi dresate (?!?) sînt cele care îºi controleazã mai greu

sfincterele ºi se uºureazã în mijlocul trotuarului, în faþa casei sau lîngã maºinã,

sub privirile pline de mîndrie ale unor stãpîni tembeli ºi nesimþiþi (nu toþi, cã

existã ºi excepþii!). Cãrora bineînþeles cã nu le trece prin minte sã strîngã

rahatul -într-un fel sau altul-, aºa cum se obiºnuieºte în þãrile civilizate, ºi sã-

l arunce în cel mai apropiat tomberon.

Asta, probabil, pentru a perpetua superstiþia conform cãreia este deajuns

sã calci într-un rahat pentru a scãpa de toate grijile.

Cãci eu, altfel, deºi calc din rahat în rahat, n-a dat încã norocul peste

mine ºi am rãmas la fel de sãrac. Ba mai mult, ca la omul sãrac, nu o datã mi

s-a întîmplat sã-mi scap pita în rahat...

miercuri, 18 martie 2009

LA CLUJ, NOROCUL E LA TOT PASUL
Se spune cã dacã þi se rãhãþeºte o pasãre în cap a dat norocul peste tine.

Asta dacã, dupã ce þi-ai întors maþele pe dos de greaþã, faptul cã trebuie sã te

speli urgent pe cap cu o gãleatã de ºampon se poate numi noroc. Dacã cumva

calci într-o balegã, atunci, cicã, e ºi mai bine. Þi-a pus Dumnezeu mîna -nu

gãinaþul!- în cap. Norocul care urmeazã sã dea peste tine e aproape inevitabil.

Trebuie musai sã tragi un loz în plic sau sã intri într-o agenþie “Loto-prono”,

sã bagi la “6 din 49”, “5 din 40” sau “Joker” ºi sã aºtepþi, calm, extragerile de

joi sau de duminicã - o simplã formalitate, cîºtigul e sigur ca ziua de mîine.

Logica îmi spune cã în orice excrement de origine animalã ai cãlca, deci ºi de

cîine, se cheamã cã a dat norocul peste tine. Ei bine, dacã aºa stau lucrurile,

Clujul e unul dintre oraºele cele mai pline de noroc din lume, iar locuitorii lui

trebuiau sã fi scãpat demult de grijile crizei economico-financiare. La Cluj,

norocul e la tot pasul. Cu atîta noroc pe strãzi ºi trotuare, în parcuri ºi pe

terenurile de joacã, clujenii trebuiau sã fi fost deja un fel de monegasci central-

europeni, iar Clujul un Monte Carlo ardelenesc. ªi asta pentru cã riºti în orice

moment sã calci în noroc… de cîine. Riscul existã chiar ºi în timpul zilei cu

toate cã, vrînd-nevrînd, te mai uiþi pe unde calci ºi poþi slaloma artistic printre

fecalele celor mai buni prieteni ai omului, însã, de cum se lasã seara riscul

devine fatalitate. Nu existã sã nu îþi umpli tãlpile pantofilor cu… noroc ºi sã-

l aduci în casã, dulcea casã.

Culmea este cã cãþeii (cacofonia este, evident, intenþionatã avînd în vedere

subiectul tratat!) vagabonzi par mult mai bine educaþi, din acest punct de

vedere, decît cei vaccinaþi, cu zgardã, lesã ºi stãpîn la capãtul ei. Viaþa de
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mall-uri - spaþii comerciale moderne, atractive ºi, mai mult decît orice, practice.

Dar, înainte de crizã ºi de mall-uri, alte cîteva zeci de afaceri au fost ucise de

chiriile exorbitante impuse de proprietarii spaþiilor, lucru pe care, însã, nu l-

am înþeles nici la vremea respectivã ºi nu reuºesc sã-l înþeleg nici mãcar acum.

Ajunsese Clujul, la un moment dat, sã se “laude” cu chirii mai mari decît în

New York, Paris, Milano sau Monte Carlo. ªtiþi povestea, nu o mai repet!

Starea actualã a “zonei zero” a oraºului nostru este un lung ºir de factori

nefericiþi, decizii greºite ºi mentalitãþi pãguboase care nu vor putea duce

altundeva decît la un inevitabil ºi implacabil deces urbanistic al spaþiului

social.

În centru, aproape cã nu au mai rãmas altceva decît cafenelele de fiþe ºi

agenþiile bancare, asemeni saloon-urilor ºi bank-urilor din Vestul Sãlbatic,

singurele locuri vii, animate, populate. ªi, tot asemenea Vestului Sãlbatic, pe

strãzile pustii ºi prãfuite ale oraºului nostru au început sã aparã bandiþii.

Aºteptãm sã aparã... ºerifii.

miercuri, 24 martie 2009

CENTRUL CLUJULUI – TABLOU CU NATURÃ
MOARTÃ

Centrul Clujului tinde sã devinã un centru-fantomã. Mergeam zilele

trecute pe Bulevardul Eroilor ºi îmi veneau în minte imagini din filme western,

mai mult sau mai puþin celebre, în care pistolarul cel bun îl gãurea pe cel rãu

pe o stradã prãfuitã ºi pustie, - obligatoriu în faþa unui saloon sau a unei bank,

singurele locuri vii, animate, populate ale unui orãºel fantomatic în care legea

o fãceau ori bandiþii, ori ºeriful. Asemeni micilor orãºele din Vestul Sãlbatic,

centrul Clujului pare aproape mort. Am numãrat doar de-a lungul Bulevardului

Eroilor ºi în Piaþa Unirii -cãci pe strãzile Napoca, Memorandumului, Regele

Ferdinand, B-dul 21 Decembrie, în P-þa Mihai Viteazul ºi pe strãduþele

adiacente aº mai fi putut gãsi alte cîteva zeci- peste 25 de spaþii comerciale

(foste magazine de haine, încãlþãminte, jucãrii sau bricolaj, cofetãrii,

alimentare, mici unitãþi de prestãri servicii sau bistrouri) închise asemeni

bãcãniilor ce împînzeau preeriile americane ºi ale cãror proprietari îºi lãsau

baltã afacerile în goana lor dupã aur. Cu singura diferenþã cã americanii bãteau

în cuie scînduri la ferestre ºi uºi, în vreme ce vitrinele pãrãsite din centru sînt

tapetate cu ziare vechi. Mulþi zic cã de vinã este criza. Greºit, mai mult sau

mai puþin! Criza este doar bomboana de pe colivã - dacã tot e sã vorbim de

moartea ºi înmormîntarea buricului oraºului nostru. Înainte de declanºarea

crizei, cîteva zeci de afaceri au fost ucise de mall-uri, lucru pe care l-am

înþeles. A fost, poate, în firea lucrurilor ca micile magazine sau  exclusivistele

boutique-uri, într-o “goanã dupã aur” a zilelor noastre, sã se concentreze în
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face faþã, cu atît mai mult cu cît nici în vremuri neafectate de crizã, prospere

chiar, nu a funcþionat corect, normal, eficient.

Este clar, asistãm la naºterea unei noi generaþii de sacrificiu. Generaþia

bunicilor noºtri, marcaþi de ororile rãzboiului ºi greutãþile ce au urmat, s-a

simþit sacrificatã aºteptînd ani ºi ani ºi ani la rînd venirea americanilor.

Generaþia pãrinþilor noºtri a fost ºi ea, la rîndul ei, o generaþie de sacrificiu,

edificînd, de la o chenzinã la alta ºi de la o ratã la cealaltã, socialismul

multilateral dezvoltat. Este evident, simþim pe propria noastrã piele cã, datoritã

crizei, efectelor ei în plan economic ºi social, ºi noi, la rîndul nostru, sîntem o

generaþie de sacrificiu.

Ce îi aºteaptã pe copiii noºtri – urmãtoarea generaþie de sacrificiu? Îmi

este ºi groazã sã mã gîndesc!

vineri, 27 martie 2009

“ORFANII” CRIZEI
Crizele, asemeni rãzboaielor, produc, inevitabil, victime. Victime în

adevãratul sens al cuvîntului -morþi, rãniþi ºi faliþi- ºi victime colaterale –

nevinovaþi lipsiþi de ºansã, singurele lor pãcate fiind acelea de a se fi aflat în

locul ºi la momentul nepotrivit, de a se fi nãscut prea repede sau prea tîrziu.

Fiecare rãzboi a lãsat în urmã orfani, victime colaterale ale celor seceraþi

de glonþe ºi bombe. Fiecare crizã -iatã, ºi aceasta pe care o traversãm- lasã în

urmã “orfani”, nimic altceva decît victime colaterale ale celor “cãzuþi” în

lupta inegalã cu criza. “Orfani”, adicã nou nãscuþi abandonaþi imediat dupã

naºtere, chiar în maternitãþi. Fenomenul exista ºi înainte, a existat tot timpul,

motivele abandonului fiind dintre cele mai diverse, în special sãrãcia, însã

cifrele actuale sînt îngrijorãtoare. O ºtire difuzatã zilele trecute menþiona faptul

cã în maternitãþile din Baia Mare au fost abandonaþi, numai în primele douã

luni ale acestui an, 36 de nou nãscuþi, mult mai mulþi decît cu un an în urmã.

La Cluj-Napoca, în aceeaºi perioadã de timp, au fost abandonaþi 28 de nou

nãscuþi, la fel, cu mult mai mulþi decît cu un an în urmã. Nu e nevoie de

anchete sociale riguroase pentru a ne da seama cã principala cauzã a acestui

fenomen este criza ºi efectele ei. Potrivit declaraþiilor celor în mãsurã sã o

facã, principalul motiv al abandonãrii nou-nãscuþilor direct în maternitãþi este

faptul cã unul sau ambii membri ai familiei ºi-au pierdut locul de muncã. Mã

întreb ce statistici stupefiante în ceea ce îi priveºte pe “orfanii” crizei  va

consemna sfîrºitul anului, în condiþiile în care se estimeazã cã numãrul

ºomerilor în România va fi de 800.000? Imaginea e înfiorãtoare, mai ales cã

sistemul de asistenþã socialã ºi protecþia copilului, în mod clar, nu va putea
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