
Joaca de-a dusmanul impozitat
Ca sa nu mai spumege presa si neiubitorii de Guta si Salam ca Guvernul impoziteaza tot, raul, ramul,
numai prostia si manelele nu, domnul Boc Emil, mic la stat si mare la sfat ne-a anuntat ca si ele, odele
inchinate "valorii", "mertanului", "fetitelor" si, indiscutabil, "dusmanilor" vor fi trecute prin ciurul
impozitarii. Prostia ramane deocamdata neimpozitata, de ea avandu-se nevoie in forma deplina la alegeri,
insa fiind aduse manelele in discutie, sa zicem ca masura e atotcuprinzatoare. Vasazica s-a facut dreptate,
ca sa nu mai carteasca tonomatele ca numai jurnalistii vor avea de suferit, iar cei care lalaiau de bine de
fostul si actualul presedinte, indemnandu-si auditoriul sa-l voteze au fost tratati cu indulgenta. Ştim foarte
bine ca romanul e foarte usor de multumit: sa-i dai un colt de paine in plus, sa-i returnezi 10 la suta din
cele 25 pe procente luate din salariu, sa-i spui ca ai pus matraguna si-n iarba din care se hraneste capra
vecinului si-i fericit. Anuntul care tuna cu veste de impozitare a manelei urlate la nunta, botez sau
parastas a inchis unele guri, iar pe altele, deasupra carora sade o minte adesea intrebuintata le-a facut sa
zambeasca. Cum vor putea fi impozitati alde Guta, Salam, Vijelie sau Printesa Ardealului? Va sta un
palmas de la Finante la nunta si va trece in agenda fiecare bancnota lipita de fruntea lautarului? Şi daca
da, va avea si el meniu, ca tot nuntasul? Ca daca da, va dati seama, ii rost de putina banuiala de mita in
natura. De fapt, cred ca fiecare manelist, responsabil si constient de efectul benefic al impozitarii va
merge cu fruntea plecata si-si va declara toate veniturile, pana la ultimul leu. Asa-i ca nu ma credeti? Va
inteleg. Nici eu nu ma cred. Şi-atunci cum ramane cu angajamentul taxarii castigurilor din cantarile
manelistilor? Nu cumva anuntul e doar niste praf in ochii revoltatilor, o incercare de demonstrare a lipsei
de partinire? Capacitatea romanului de fentare a legii e binecunoscuta; de ce am crede ca manelistii s-ar
dedulci mai putin la driblarea literei legii? "Na-va, ma, bine, daca tot cartiti, uite ca impozitam si
castigurile manelistilor, ca doar nu ne doare gura" pare sa fi fost mesajul premierului care a adaugat si
aceasta indeletnicire in coada listei cu bunuri si ocupatii lovite de impozitul de tip nou. Nu stiu cat interes
exista pentru a atrage catre vistieria statului 16 procente din sumele ce au trecut pe fruntea neteda a
cantaretilor de manele, inclin sa cred ca niciunul. De ce? Pentru ca orice om cu logica functionala, chiar
si Emil Boc, isi da seama ca birul e imposibil de strans si, nu in ultimul rand, nu e bine sa te pui rau cu
cei care incanta 99 la suta din suflarea tarisoarei. Asadar, vorbim despre o alta manevra spontana de
multumire a nemultumitilor, servita la botul calului. O alta gogoasa incalzita in ulei ranced, ce pica greu
stomacului subtire.
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