
\&quot;Sa-ti fie rusine, Dinu Patriciu!\&quot;

   Dupa ce domnul presedinte Basescu ne-a spus ca foarte putine pensii militare vor scadea si ca, de fapt,
scandalul legat de scaderea pensiilor militarilor ce-si striga nemultumirea pe la televiziuni sau in strada e
doar o problema de comunicare, ministrul Apararii, reevaluatul Gabriel Oprea, a tunat si a fulgerat
impotriva celor ce - vezi Doamne - si-au pus in gand sa-l denigreze. Pe el, cel mai general dintre generali,
cel mai neprihanit dintre sfinti, cel mai vertical dintre morali. Şi cum altfel putea sa-i puna la colt pe cei
care gandesc si vorbesc altfel decat ar vrea el, decat recomandandu-le scandalizat sa le fie rusines
Degeaba domnule general, celebrul indemn "Sa-ti fie rusine, Dinu Patriciu!" ramane celebru si e mult
mai bine consolidat decat izbucnirea matale. Mai zice domnul Oprea ca la ministerul pe care-l pastoreste
cu atata devotament se lucreaza de mare zor la calcularea pensiilor si ca ceea ce vedem noi pe la televizor
sunt minciuni. Stati asa: ne-am prins, sunt niste "trucaje ordinare", ca sa folosim un alt citat dintr-un
clasic in viata. in traducere libera, militarii care arata la camera cupoanele vechi de pensii alaturi de cele
noi pe care se vede clar ca venitul a fost retezat, mint. Sau "minte", daca vrea domnul Oprea cel
burzuluit. E adevarat ca se mai exagereaza pe la emisiunile unor posturi de televiziune, ca se mai fabrica
subiecte, dar mi-e greu sa cred ca toti invitatii mint cu nerusinare. in plus, cunosc niste cazuri concrete de
pensionari carora li s-a umblat la pensii, nu cu forfecuta, ci cu barda. Pesemne si casoiul domnului
ministru Oprea e o iluzie, masinile sale la fel, bietul de el locuind de fapt intr-o cocioaba si deplasandu-se
cu trasura trasa de doua gloabe costelive. in fond, din moment ce dumnealui nu mai este "seful mafiei
personale a lui Adrian Nastase" fiind reevaluat, orice e posibil. Noroc ca ne-a atras atentia asupra acestei
grave erori in care persistam (ma refer la asta cu pensiile taiate), ca de nu, am fi crezut ca in Romania
lucrurile merg prost. in realitate ele merg snur: pensiile n-au scazut, salariile sunt mai mari decat in iunie
2010, somajul scade vertiginos, toata imaginea negativa e creata de oamenii rai ce vor sa-l denigreze pe
domnul Oprea si pe altii ca el. Izbucnirea de ieri a celui despre care multi se intreaba cum de-a ajuns
general peste noapte e doar o banala mostra de tupeu aruncata pe piata si de alte personaje nemultumite ca
laptele e alb si nu negru, asa cum sustin ele. Replica celebra "Ceea ce vezi nu e adevarat" din bancul
rasuflat e asimilata de foarte multi dintre maharii care cauta sa ne convinga cu orice pret ca ei nu au dat-o
in bara si ca niste grupuri patronate de interese obscure vor sa-i puna intr-o lumina proasta. Suntem gata
sa-l credem pe domnul Oprea pe cuvant, sa credem in ridurile de pe fruntea-i incordata, doar ca mai e si
pardalnica asta de realitate. Care realitate se prea poate sa fie in cardasie cu cei ce vor sa-l denigreze.
Asadar, sa-i fie rusine si ei, realitatii!  
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