
Pierzi, castigi, invingator te numesti

   Exista unii oameni care au un talent, nativ sau cultivat de a cadea mereu in picioare. Chestia asta ii ajuta
sa faca slalom printre lucrurile tratate cu principii, sa-si asigure o ascensiune mai mult sau mai putin
fragila si multe altele. Unii ajung vedete, unii plutesc mereu peste toate cu aripi de mahar, altii ajung
presedinti. O fi avand domnul presedinte Basescu Traian puncte slabe, dar, vorba cantecului lui Andries,
"tinea prin sertare si-un punct foarte tare". Cantecul asta era despre un seic din Bagdad, dar merge si la
printul desertaciunilor romanesti. Punctul foarte tare din sertarul domnului Basescu este capacitatea de a
cadea mereu in picioare, chiar de-ar fi sa-si schimbe gravitatia tabieturile. Ai uneori impresia ca marile
scandaluri au fost zamislite tocmai pentru ca bravul tiz al marelui imparat roman sa iasa bine din situatiile
aparent nefavorabile. Dupa ce zile in sir s-a intors pe toate fetele problema taierii pensiilor fostilor
militari, dupa ce au curs injuraturile la adresa lui Boc, Oprea si tot neamul lor mai ceva decat stropii de
apa de la cascada Niagara, presedintele a iesit la rampa, protector, plin de intelepciune si impaciuire. Şi-a
facut intrarea usor, cu niste pase de incalzire, spunand ca ghidusia cu taiatul pensiilor e o problema de
comunicare. Odata incalziti cei in cauza si cei care se minunau de tupeul de zile mari al ministrului
Oprea, a venit si lovitura de maestru: hotararea inaltei Curti de Casatie si Justitie trebuie respectata. "Ce-i
lege, e lege", ne-a dat de inteles domnul presedinte. Ne e putin cam greu sa credem ca alde Boc si Oprea
nu aflasera pana la varsta asta ca o decizie a iCCJ trebuie respectata, dar poate suna piesa altfel. Buuun.
Deci domnul presedinte Basescu s-a ridicat din nou deasupra tuturor poticnelilor (regizate ori ba)
guvernamentale si a trecut la dreapta impartire a dreptatii. Reactia celor pusi pe jar de straniile masuri de
ciuntire a pensiilor militare va fi intocmai pe gustul prezidential. in traducere libera: "Ăstia din Guvern
voiau sa ne jupoaie, dar i-a pus Basescu la punct". Şi uite-asa, mai cu o cacealma, mai cu o intamplare,
domnul presedinte mai iese o data basma curata si mai bifeaza o batalie cu balaurul ce sufla foc peste
intentiile de modernizare a statului primitiv. Iar ca piesa sa aiba si mai multa consistenta in fata
credulilor, afirmatiile domnului presedinte au fost intarite si de doamna Udrea si domnul Videanu. Daca
va intrebati cum iese domnul Boc din povestea asta, raspunsul e doar unul: sifonat. Dar nu-i bai, ca-i calit
si duce; asa spunea deunazi un coleg de partid de-al dumnealui. Nu conteaza cum iese premierul din
odiseea guvernarii, important e ca domnul presedinte sa iasa bine. Daca n-am fi fost martorii
nenumaratelor blaturi din politica romaneasca din ultimii ani, am fi putut spune ca episodul taierii
pensiilor a fost un accident firesc pentru plaiurile romanesti. insa pentru ca suntem specialisti in suflat in
iaurt si purtati prin palatele jocurilor de culise, avem oarece indoieli in privinta acestei povesti din textura
careia se iteste ata alba.  
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