
Obrazul corupt cu cheltuiala se transporta!

   Cred ca deja la ora asta Corado Cattani, Colombo si James Bond isi baga unghia-n gat de ciuda ca n-au
avut sansa de a se naste-n Romania, unde fortele binelui dau de toti peretii cu balaurii coruptiei. Dupa ce,
in urma cu cateva zile, sabia dreptatii si-a exersat taisul la vama Siret, razboiul sfant cu coruptia s-a mutat
tocmai la Naidas, in judetul Caras - Severin. Aceeasi regie, alti actori: descinderi, perchezitii, filtre, totul
televizat, sa vada electoratul cum arde focul dreptatii in patrie si cum toarna pe el institutiile statului
gazul daruirii. Dupa ce domnul presedinte prorocise niste arestari pentru luna februarie (Aliodor,
Aliodor, tu ai rol prezicator), iaca profetia implinita! Vamesii care pana acum si-au vazut linistiti de
vamuit au inceput sa fie luati pe sus. Şi la propriu si la figurat, de vreme ce politistii de frontiera saltati
ieri au fost transportati in mare graba la audieri, nu cu duba, ci cu elicopterul. Tot cu dedicatie e si
plimbarea cu elicopterul, sa dea putina culoare actiunii in forta. Sigur ca atunci cand spui vames, te
gandesti la o indeletnicire in urma careia castigul salarial e completat cu sfintenie de alte si alte venituri,
neimpozabile, netrecute in hartii, neoficiale, ne si iar ne. Daca cineva crede ca ne vom apuca sa le plangem
de mila vamesilor care platesc azi atat pentru faptele lor cat si pentru cine stie ce fluieraturi in biserica ale
altora, care le-au acceptat si binecuvantat furtisagurile, se insala amarnic. Fara doar si poate, trebuie
facuta odata si-odata ordine si la hotare, doar ca toata povestea asta pare mult prea zgomotoasa pentru un
demers realizat numai si numai in scopul decapitarii coruptiei. Transportarea cu doua elicoptere a
vamesilor si politistilor de frontiera la Bucuresti pentru audieri e cireasa de pe acest tort; carevasazica
suspectii astia nu puteau fi transportati cu masina, ca orice suspect, trebuiau dusi cu elicopterul. De ces
Pentru a vedea telespectatorul de rand ca in Romanica lui dom' presedinte treaba merge cu viteza
elicopterului cand e vorba de dat in cap coruptiei. Nu-i nitel exces de zel la mijlocs Foarte bine ca i-au
retinut, foarte bine ca vor fi pedepsiti daca se va adeveri ca sunt vinovati, dar sa-i cari cu elicopterul, ca
pe oficialitati, e prea de tot. Nu de alta, dar in aceeasi Romanica in care astia sunt plimbati cu elicopterul,
(pe banii contribuabilului vamuit si ras - vamuit) anual, o multime de oameni mor pentru ca Salvarea
n-ajunge la timp la ei. Nu e rau ca se mai face dreptate din cand in cand, dar e dezgustator modul in care
se toarna episoadele justitiare. Pe cand procese transmise in direct si executii lives Zgomotul infernal
facut de astfel de actiuni te duce cu gandul la intentia vadita de demonstratie de forta: sa vada omul de
rand si infumuratii aia de ne-au dat cu tifla din spatiul Schengen ca la noi dreptatea creste pe marginea
drumului judetean, printre filtre si la televiziuni. Care televiziuni, injurate asiduu, iata ca servesc la nevoie
unor interese de imagine. Probabil ca se poate face justitie si decent, dar ar insemna ca singura tinta sa fie
savarsirea unui act de dreptate. Ceea ce, s-avem pardon, nu face parte din preocuparile Romanesti
contemporane.  
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