toare, senatoare, un` te doare cand te doare, doare rau sau doare
Osteniti de-atata zdroaba - habar n-aveti ce istovitor e sa-ti bati joc zilnic de cateva milioane de voturi senatorii si-au pritocit o noua vacanta. Pana prin 16 noiembr ... Alo! Ce-i cu mustarul ala sarit?? Nu
vedeti ca murdarirati peretii si e proaspat zugravit?? ... Ia masurati-va cuvintele, ca nici macar aceasta
rubrica nu poate reproduce ce-i la gura voastra! Pai, ce ma? Nu de asta i-ati trimis in Parlament? ... Nu?
Sigur? Dar pentru ce, ma rog? ... Sa va ce, ma? Sa va faca bine, ca sa nu va mai fie rau? Ce sa faca, ma?
"Legi bune"? Ba, voi glumiti! Deci cand le-ati dat votul, chiar i-ati crezut? Adica, stati asa, chiar ati
crezut in vrajelile alea cu locuri de munca, cu sosele, cu bunastare, cu PIB, cu ... Pe bune, chiar i-ati
crezut? Dupa 25 de ani inca mai sunteti in stare sa puneti botul??? Ma, da` fraieri mai sunteti, bai
rezistentilor! # inainte sa plece, senatorii n-au uitat sa adopte amendamentul Nicolae. Tacit.
Amendament prin care Şerban Nicolae si o idee mai veche sau o idee mai veche si Şerban Nicolae - aici e
inca discutabil - aduc modificari Codului Penal, astfel incat ziaristii pot ajunge dupa gratii daca scriu
despre dosarele de coruptie. Şi daca si deputatii-s de acord. Ceea ce ma surprinde e ca nici macar nu ma
mai surprinde. Ca doar n-o sa dispara coruptia, pentru ca presa sa nu mai aiba ce da-n vileag, nu?
Anularea cauzei ar stopa efectul, insa pedepsirea efectului n-o sa anuleze-n veci cauza.
Şi pana la urma, ce-i trebuie ei, presei, sa scrie de coruptie? Sa scrie, domne, de Connect-R, de
parasutele din soubiz, de smintelile cu cocalari, nu de ce smenuri a mai facut senatorul x ori deputatul y,
ca altfel nu le pot zice, da? Ca uite, divorteaza Lora si voi iar habar n-aveti! ... Cum adica Lora cine-i ?
Ei, vedeti, despre asta vorbeam! Una care tocmai divorteaza, ce naiba, ma da` chiar mura-n gura-n tre sa
va explic?? Precis habar n-aveti ca a fost singura la nunta lui Connect-R!
Uite, ca tot am ajuns aici: "Dovada care CONFIRMĂ DIVORŢUL dintre LORA si sotul ei", scrie
Libertatea. Şi scrie ca nu cumva sa va treaca prin cap ca Lora divorteaza de sotul alteia, da? Deci daca va
intreaba ... aaa, nu stiu, un vecin din Baicoi, un var de la Fieni, o ruda din Fundulea, de divortat, de sotul
ei divorteaza Lora, da?
# Cazanciuc: "Daca cineva isi imagineaza ca procurorii sau judecatorii mai pot fi manipulati, se insala".
Vai de mine, dar mai era cineva in stare sa isi imagineze asa ceva, dupa atatia ani de reforme opintite in
direct? Cum sa fie procurorii sau judecatorii manipulati, tocmai intr-o tara plina de UE si NATO? Asa
ceva e nu greu, ci imposibil de imaginat de cand legea e respectata cu sfintenie, de furat nu mai fura
nimeni, de ciordit nici atat, iar raurile de lapte se intersecteza cu cele de miere, creand viituri mai
numeroase ca tot mai numeroasele sensuri giratorii din orase.
# ... Cum adica cine-i Cazanciuc? Cum sa explic io ... a, da: de coana Justitia ati mai auzit, da? Aia cu
baticul pe ochi de calca-n strachini, emotiva aia care cand aude tambalul se cauta de batista, aia exact!
Pai, Cazanciuc asta e cum ar veni un fel de sotul ei. Momentan, ca vedeti cum e cu casatoriile astea: azi
e, maine apare alta. Sau dupa caz altul.
# "Procurorul General a trimis ministrului Justitiei, Parlamentului European si presedintelui Romaniei
actele necesare pentru avizarea inceperii urmaririi penale fata de cei noua fosti demnitari vizati in dosarul
Microsoft". Interesant cum DNA-ul a ales sa-i zgaltaie pe cei noua, dupa 13 ani. Dupa 13 ani si fix acum,
cand senatorilor le arde de vacanta, iar campaniei de alegeri. Oare de ce nu i-a zgalt ... Cum? Mai bine sa
nu-ntreb? Bine, fie, atunci nu-ntreb. Nu-ntreb ce i-o fi venit DNA-ului sa infiga tocmai acum cazmaua in
hazna. Nu-ntreb nici pe cine o fi vrand sa sape, nu-ntreb, na!
# ... Alo! Microsoft sunteti? Cu dosarul as dori, da, e la toaleta? Aoleu, dar s-a dus singur sau l-a luat
careva ... Cum? Nu ma priveste? Bine, astept, sigur ...
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... dupa doua ore si trei suluri:
Alo! Dosarul Microsoft sunt, cu ce v-ajut? Ce pot face pentru dumneavoastra? Mosule, uite ce poti face:
fa bine si multumeste parlamentarilor, ca de n-aveau chef taman acum de inca o vacanta, nu prindeai tu
bunatate de amanare! Şi daca ai ceva de comunicat, vorbeste-ntr-o punga, ca dupa vacanta o sa te asculte
si parlamentarii. Vreme sa aiba!
# I-auzi cum suna unul din cele mai noi vise care a animat imaginatia autoritatilor: cica apare factura
unica la utilitati: "ADIO facturi separate pentru utilitati, bun gasit FACTURA UNIVERSALĂ!" Cel putin
asta urmareste Planul National de Actiune pentru Eficienta Energetica, care prevede introducerea
contoarelor inteligente in casele tuturor romanilor si apoi, introducerea unei facturi comune pentru toate
utilitatile.
Mda, a mai fost un proiect, chiar si-un site, "e-Romania", daca nu ma-nsel, ba chiar si o jumatate de
miliarde de euro gata tocmit pe un soi de platestiaicitot si s-a ales praful. Posta nu e in stare sa duca ziarul
la timp, iar astia vorbesc de facturi comune! Oare Planul asta cand o fi fost ultima oara la tara sa vada
buda din fundul curtii sau macar cum fiecare copil de tarani se joaca pe calculatorul sau telefonul cu
internet, de abia mai poti sa-i pui o sapa-n mana?
# Ca tot veni vorba: "e-Romania este un program al guvernului Romaniei a carui realizare va presupune
informatizarea si interconectarea tuturor sistemelor de servicii publice[1]. Scopul programului va fi de
simplificarea procedurilor administrative si scaderea birocratiei, reducerea costurilor administratiei
publice si eficientizarea actului de guvernare[2]. Guvernul va cheltui aproximativ 1,2 miliarde de euro in
doi ani pentru dezvoltarea proiectului eRomania[2]", zice Wikipedia. Era prin 2009. Martie. Trei luni mai
tarziu, ministrul comunicatiilor, Gabriel Sandu, jura ca, citez: "Obiectivul mandatului meu este portalul
eRomania". "Dezvoltarea proiectului eRomania va fi un business de 1,2 miliarde de euro", a fost
urmatorul avertisment, insa dintre toate bazaconiile, memorabila mi s-a parut asta: "Platforma IT
nationala eRomania va fi lansata maine". Era-n 15 iunie. 2009. Asa incat hai cu factura, fie ea chiar si
universala!
# Ca sa afle cate animale avem, statul a bagat mana in punga, ca tre sa stii cate vaci, cati boi, cate gaste,
cati porci ori berbeci ne umplu hotarul. Dupa numaratoare a iesit ceva mai mult. Cu 9,5 milioane de
animale mai mult decat sunt in realitate. Iar pentru recensamantul asta, statul n-a cheltuit decat o suta
optzeci, ba chiar o suta nouazeci de milioane. Şi stiti de ce? De euro!
Cuvinte cheie: romania animale ispa despre pib posta locuri de munca dna anc facturi sator de
vacanta comunicatii connect-r miere cal urda zugrav
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