
Gluma, gluma, da-n izmene-i huma!
Am auzit una tare de tot: cica Parlamentul Romaniei ar putea intra in incapacitate de plata. Da, da, da,
Parlamentul Romaniei. Nu CFR, nu Oltchim, nu Posta Romana, ci insusi Parlamentul cel aglomerat. Cum
electoratul a decis in 2009 scaderea numarului de parlamentari la trei sute, ni se pare absolut normal ca
randurile acestuia sa se ingroase, ajungand la aproape sase sute. Ce n-ati inteles? Ca oamenii au votat
pentru trei sute si au iesit aproape dublu? Pai, trei sute e egal cu sase sute, daca nu credeti, n-aveti decat
s-o intrebati pe doamna Roberta Anastase. Buuun. De ce ar putea intra cosmelia asta in incapacitate de
plata (asa-mi vine sa rad cand aud chestia asta)? Pentru ca a crescut numarul clientilor, implicit al
cheltuielilor, iar bugetul e acelasi. Spun stirile, care nu stiu cum fac de nu se prapadesc si ele de ras, ca, in
cazul in care nu se taie din cheltuieli, alesii neamului vor ramane fara lefuri. Asa cum s-a mai iantamplat,
pe vremuri, cu fraierii aia de profesori si de medici, care - culmea tupeului - voiau salarii in fiecare luna.
Ei bine, asta sa i-o spuna lui mutu' diriguitorii banetului, pentru ca nu-i vad pe parlamentari dand roata
bancomatelor, in asteptarea salariului intarziat. Sa fim seriosi: un gest din incheietura mainii si s-a
rezolvat problema. Vestea cu posibilitatea intrarii in incapacitate de plata contine si precizarea ca bietii
alesi ai neamului nu au destule scaune pe care sa-si poata aseza dosurile ce-au tanjit atata amar de
campanie dupa un suport moale, calduros. Auzi, cica stau pe la balcoane. Cum? Sa nu se arunce de la
balcon, precum Sobaru? Nicio grija. Lasand gluma si penibilul situatiei la o parte, un calcul simplu
(raportat la vechile remuneratii) arata ca un parlamentar castiga intr-un mandat aproximativ cincizeci de
mii de euro. O suma, in cazul multora, mai mica decat cea investita in campanie. De ce s-ar lupta cineva
pe viata si pe moarte luni de zile inaintea si in timpul campaniei? De ce ai cheltui mai mult decat poti
recupera - teoretic - din salariu? De dragul tarii, fireste, la ce v-ati gandit? Pai, daca scad salariile, se taie
din diurne, din cheltuielile pentru combustibil, telefon, deplasari, la ce sa mai fii parlamentar, nu?
Carevasazica, nu mai exista motivatie. Neexistand motivatie, omul trebuie sa-si ocupe timpul cu ceva. Ca
doar n-o sa joace Solitaire sau Bubble pe tableta cat e ziulica de lunga. Şi-atunci, acel "ceva" se poate
traduce prin orice, mai putin prin activitati savarsite in interesul norodului. Nu suntem atat de naivi sa
credem ca felierea din trecut a bugetului Parlamentului putea sa-i mobilizeze pe alesi in asa fel incat sa
reprezinte interesele celor care i-au trimis acolo, dar austeritatea asta (care, repet, se va drege la un
moment dat prin partile esentiale) e o scuza ce pica numai bine. Cu sau fara buget satisfacator, cu locuri
moi sau improvizate pentru sezut, institutia asta devine, de la o zi la alta, un prilej de gluma, un sediu al
paradoxurilor. Parca se chema institutia etalon a democratiei, nu? Parca.
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