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Introducere 

          Am început prin a urma cursurile Facultăţii de Litere, am continuat prin a preda Limba 

Engleză, a urmat ideea unui Blog, a unei Biblioteci virtuale şi acum am ajuns să scriu o primă 

carte. 

          În cele 78 de pagini care urmează am cules articolele de critică pe care am început să le 

postez pe Blog încă din luna Octombrie a anului trecut. Să nu credeţi că am transcris aici un 

întreg blog, dar am încercat să selecţionez ceea ce mi se pare demn de a fi reţinut din tot ce 

am scris acolo. 

          Dacă în vreo clipă v-aţi gândit că aveţi un caracter critic, s-ar putea ca după citirea 

acestei cărti să fie nevoie să vă gânditi încă o dată. Nu mi-au scăpat cele mai proaspete ştiri, 

nici emisiunile de doi bani, am scris şi despre educaţie, ecologie, politică, economie, etc. Aş 

spune chiar că această carte nu este de lăsat la îndemâna copiilor sub 14 ani pentru că s-ar 

putea să înţeleagă prea multe lucruri. 

          Am folosit un limbaj mult prea curat pentru a descrie situaţii penibile dar asta nu 

înseamnă că vă veţi delecta cu o scriere academică. Limbajul este simplu şi pe înţelesul 

tuturor cititorilor. 

          Vă urez citire plăcută şi foarte atentă. 

 

 

 

Special pentru oamenii culţi şi inteligenţi  

al dumneavoastră : Claudiu Savu 
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Un fel de joc pe banii statului... 

 

          A început nebunia campaniei electorale... Mergi pe stradă şi vezi afişe cu tot 

felul de persoane mai mult sau mai puţin cunoscute care se vor votate. Întrebarea este 

destul de bine cunoscută şi nu numai cetăţenii turmentaţi şi-o pun... "Eu cu cine 

votez?" 

 

          Nu vreau să intru în politică şi nici măcar nu-mi place să deschid conversaţii pe 

teme politice dar aş fi curios să citesc măcar cateva comentarii legate de acest fenomen 

social, comentarii scrise de nişte oameni cu adevărat inteligenţişi care merită să fie 

ascultaţi. 

 

          Vă spun sincer că nu o să merg la vot acum, poate nu o să merg la vot nici peste 

20 de ani pentru că oricum voturile noastre nu au valoare... suntem "duşi de nas" 

suntem mânaţi ca nişte turme de oi pentru a satisface fanteziile politice perverse ale 

unor avizi de "ciolan" care nu au in faţa propriilor ochi altceva decât propriul interes.               
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Abandonul şcolar… 

          Aş vrea să abordez împreună cu dumneavoastră două teme interesante: 

abandonul şcolar şi creşterea salarială din învăţământ, două teme care mi se par foarte 

interesante. 

 

          În ceea ce priveşte prima temă, mă aflam într-o şcoală din mediul rural, instalam 

câteva calculatoare şi am asistat la discuţii parcă interminabile între o învăţătoare şi o 

bunică a unei fetiţe ai cărei părinţi erau despărţiţi datorită tatălui alcoolic. Fetiţa a ales 

să stea cu unchii ei din partea mamei şi a abandonat şcoala din cauza faptului că 

aceştia nu aveau posibilităţi materiale... Profesoara încerca prin magia cuvintelor să o 

înduplece pe bunică să ia sub aripa ei protectoare acel copil... Din păcate bunica se afla 

într-o stare deplorabilă, drept dovadă că nu avea cu ce să se autoîntreţină... 

 

          Acest abandon şcolar pare să devină o modă printre copiii de azi şi nu face 

altceva decât, aşa cum spunea într-un interviu Traian Băsescu, "să îngroaşe numărul 

muncitorilor necalificaţi care ne părăsesc ţara". Credeţi că şcoala a rămas un subiect 

chiar atât de neinteresant? Oare este vina copiilor, părinţilor sau a profesorilor?  

 

          Trecând la a doua temă : profesorii intră pe rând în greve de avertisment... Tot 

într-un reportaj am auzit că se va crea "o cascadă" de asemenea avertismente care vor 

culmina, aşa cum se întâmplă foarte des în ultimii ani, cu greva generală pe perioadă 

nedeterminată. 

 

          Am fost profesor, ştiu ce înseamnă să nu ai decât strictul necesar în frigider şi în 

casă, dar nu cred că grevele generale sunt o idee bună... Statul nu plăteşte zilele de 

grevă, nu plăteşte nimic în plus celor care ies pe străzi şi îşi expun părerile totuşi 

false... 

 

          Era clar că o mărire cu 50% a salariilor, chiar şi în perioada electorală, nu era 

posibilă. Practic a fost o minciună lansată în scop politic şi nu o certitudine... De ce 

trebuie să intrăm în jocul celor de sus? Haideţi mai bine să le ignorăm jocurile politice, 

să ne mulţumim cu cât primim şi să încercăm metode alternative de obţinere de 

fonduri suplimentare. În felul acesta politicienii nu îşi vor mai putea face propagandă 

prin intermediul învăţământului şi poate că îşi vor schimba treptat şi ideile despre 

această structură socială deosebit de importantă in opinia mea şi a multora ca mine. 
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                                        Bogaţi şi totuşi săraci... 

 

          Dat fiind faptul că au existat câteva replici legate de ideea banilor, aş vrea să 

lămuresc intr-un fel lucrurile şi să definesc bogăţia aşa cum o văd eu (om modest).          

După părerea mea există două tipuri de bogătie : materială şi spirituală. Şi tot după 

părerea mea bogatul are câte 50% din fiecare categorie de mai sus. 

 

          Din păcate, în România există câteva zone bine delimitate în funcţie de cele 

două categorii : zone în care bogăţia materială este pe primul loc (zona de sud şi     

sud-est), zone în care bogăţia spirituală este dominantă (zona de vest, centru şi nord) şi 

zone în care sărăcia eclipsează cu totul ideea de bogătie (zona de est). Normal că există 

şi numeroase conflicte pornite de la această zonare şi de la problemă banilor prost 

administraţi. 

 

          Totuşi, haideţi să încercăm să definim omul bogat. Aş încerca un model standard 

şi probabil ideal : un om cu o pozitie medie în scara socială, un om cult, un om căruia 

nu îi place bravada gratuită, un om care ştie să aprecieze atât valoarea cât şi calitatea şi 

simbolistica unui obiect. Din păcate nu sunt mulţi oameni de acest gen în ţara noastră... 

 

          Banii par să fie un blestem pentru români. În momentul în care ei nu sunt, viaţa 

este grea. Atunci când sunt puţini, viaţa nu este decentă. Atunci când sunt destul de 

mulţi, românul îşi doreşte lux şi atunci când are lux românul începe să fie condus de 

bani. Oare noi ca popor nu suntem în stare să conducem banul într-un mod cât de cât 

logic? 

 

          Trecând peste acest aspect, aspectul material al bogăţiei şi mergând la aspectul 

spiritual cred că sunteţi de acord cu mine că România duce lipsă de cultură. De ce au 

ajuns cărţile să fie atât de scumpe? Pentru că bogaţii nu investesc în bogăţia spirituală 

şi culturală. De ce nu mai citesc oamenii cărţi? Pentru că munca prost plătită le ocupă 

tot timpul şi ajung să fie nişte roboţi industriali, practic dezumanizaţi de sistem. 

 

          Religia, tradiţionalul izvor de frumuseţe interioară şi bogăţie sufletească pare să 

fi secat. Nici măcar legile vechi religioase nu mai pot aprinde în sufletul oamenilor 

dorinţa pentru o adevărată  îmbogăţire atât materială cât şi sufletească (nu neapărat 

mântuire).                                                           

 

          Închei aici comentariile, poate penibile, dar nu înainte de a lansa nişte întrebări: 

Oare este normal să avem un centru cultural şi un centru financiar al ţării? De ce 

trebuie să fie această ţară atât de dezechilibrată din acest punct de vedere? Ce aţi face 

cu un milion de dolari dacă l-aţi avea? 
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Coincidenţă... 

 

          În data de 8 Ianuarie 2008, în zona de sud a venit iarna. A început să ningă, este 

frig, polei în oraşe, avarii la instalaţiile de încălzire, gaz oprit, produsul zilei la casele 

de marcat ale supermarket-urilor fiind aerotermele şi caloriferele electrice. Toate 

acestea vin într-o succesiune mai mult decât rapidă. Să fie coincidenţă sau nu? 

 

          Ca de obicei, românii se aruncă să cumpere alternativele de încălzire chiar dacă 

problema gazului pare să se amelioreze. Si aşa cum este normal, criza financiară parcă 

a fost ştearsă cu buretele atunci când vine vorba de confort si cumpărături diverse. 

 

          Iarna, în această zonă, vine din nou abia după sărbători. Şoferii nu sunt pregătiţi 

şi nu au maşinile dotate cu elementele de protecţie împotriva poleiului şi zăpezii. Ca 

un capac peste toate, utilajele nu fac faţă condiţiilor impuse de iarna capricioasă. 

 

          Infrastructura instalaţiilor transportului de gaz este nouă şi totuşi crapă din cauza 

temperaturii scăzute. Şi apropo de căldură şi de una dintre metodele de obţinere a ei... 

Încă se foloseşte lemnul pentru încălzire. Păcat că lemnul nu se foloseşte numai pentru 

această necesitate. Mulţi nu numai că fură lemnul pentru a-şi construi vile şi cabane, 

dar reuşesc să distrugă zone întregi de teren prin asemenea defrişări. Urmările sunt cât 

se poate de grave şi oamenii din zonele periculoase ar trebui să se roage să nu avem  

ploi. 

 

          Totusi, considerând partea frumoasă a lucrurilor, ninsoarea este una calmă, fără 

viscol, şi descrie un peisaj de iarnă foarte frumos care înveseleşte un cadru social 

enervant. 
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Rromi romanizaţi... 

 

          M-am gândit să abordez problema minorităţii conlocuitoare care pare să ne 

reprezinte cel mai "bine" peste hotare. În ultimul timp, se pare că s-a făcut un pas 

înainte, minoritatea maghiară devenind mai puternică şi mai numeroasă decat cea 

Rromă. 

 

          Cu toţii ştim că există printre rromi tipuri diverse de persoane. Există oameni 

buni, oameni răi, oameni culţi şi oameni inculţi. Există şi o altă categorisire : Rromi şi 

Rromi romanizaţi. Romanizarea este un proces asemănător celui care a ajutat la 

crearea poporului român. Un fel de înglobare interculturală pe care insă mulţi nu o 

înţeleg în sensul bun, şi mă refer mai ales la străinătate. De obicei rromii care optează 

pentru romanizare sunt oameni inteligenţi care îşi dau seama că a fi rrom în adevăratul 

sens al cuvantului este înjositor la nivel cultural şi social într-o lume destul de 

conservatoare.  

 

          Apropo de acceptarea rromilor în rândul românilor: oare alegem oamenii 

potriviţi de fiecare dată? Cunoaştem exemple de rromi care merită să fie apreciaţi cu 

mult mai mult decat mulţi dintre români. Există şi rromi care merită să fie considerati 

români pentru simplul fapt că nu ne fac niciun rău şi nu ne strică imaginea ci ne ajută 

în limita posibilităţilor pe care le au la îndemână. Insă există şi excepţii : cazuri în care 

rromii acceptaţi în societatea românească nu reuşesc decât să-şi dea arama pe faţă. 

 

          Trecând la domeniul financiar : romanizaţi sau nu, dacâ rromii sunt minoritate 

conlocuitoare, de ce nu există curajul de a-i alinia legilor noastre? De ce există 

numeroase cazuri de neplată a dărilor trecute cu vederea? De ce nu se impune plata 

impozitelor către stat de către rromi? Oare este o minoritate conlocuitoare sau un mic 

popor? 

 

          Nu avem nimic împotriva importului de cultură. Importăm atât de multe 

elemente din culturile europene şi internaţionale, de ce să nu importăm câte ceva şi de 

la rromi? Totuşi credeţi că manelele fac parte din vreo cultură? Credeţi că maneaua 

este muzica tradiţională a minorităţii rrome? Dacă doriţi să aflaţi adevărul mergeţi şi 

vorbiţi cu un lăutar. Există lucruri interesante în cultura rromă care pot fi cercetate şi 

împrumutate într-un mod cât se poate de diplomatic şi până la urmă de firesc. 
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Violenţa juvenilă 

 

          Violenţa pare a fi cuvântul de ordine în şcolile din România. În consecinţă 

violenţa este un subiect care nu lipseşte în emisiunile TV sau radio sau în rubricile din 

ziare fie ele pe hârtie sau online. În primă fază suntem împotriva violenţei. Însă dorinţa 

de rating, probabil, este cea care ne face să popularizăm şi să facem reclama acestui 

subiect urât. Cum credeţi că se va putea opri răspândirea plăcerii de violenţă în rândul 

copiilor dacă apar mereu clipuri pe Youtube şi mai apoi sunt preluate la TV? 

 

          Trecem peste aspectul violenţei în rândul adulţilor şi ajungem la violenţa 

juvenilă. Violenţa în rândul persoanelor minore pare să echilibreze balanţa şi să ajungă 

la un procent de 50% din totalul cazurilor de violenţăla nivel naţional. Unii cred că 

această violenţă provine de la programele TV care provoacă sau oferă exemple 

negative copiilor. Într-adevăr există filme şi desene animate care prezintă acte de 

violenţă. Există videoclipuri şi melodii care descriu şi ele acte de violenţă. Fiecare 

părinte ar fi îndreptăţit să spună că nu îşi poate controla copilul în fiecare moment, 

ceea ce înseamnă că pericolul violenţei juvenile stă la fiecare colţ de stradă. 

 

          Dacă vreodată aţi avut ocazia să trăiţi realitatea străzii sau măcar să înţelegeţi ce 

se întâmplă cu adevărat în aşa numitele "găşti de cartier", atunci aţi înţeles care este 

sursa violenţei de orice fel. În momentul în care auziţi expresia aceasta, cu siguranţă vă 

gândiţi că este vorba despre nişte vagabonzi, nişte oameni fără Dumnezeu, nişte tineri 

care vor să-şi bată joc de societate. Aceste lucruri sunt cu totul şi cu totul greşite. 

 

          Fiecare gaşcă de cartier are o organizare ierarhică în care cei mai în vârstă (cei 

care au mai multă experienţă de viaţă) conduc. Contrar celor auzite prin presă, aceste 

găşti nu acţionează asemenea sectelor, căutând să-şi aducă noi enoriaşi. Oricine poate 

să intre şi la fel de uşor să iasă dintr-o gaşcă. Dacă vreţi o explicaţie mai simplă, o 

gaşcă este un fel de "bisericuţă". În asemenea găşti există oameni din toate categoriile 

sociale. Scopul lor nu este unul distructiv la adresa societăţii. Ei au nişte principii 

rebele, sunt critici la adresa sistemului învechit, sunt foarte atenţi la tot ce există nou în 

lume. 

 

          Problema intervine atunci când statul, mafia sau alte entităţi încearcă să paseze 

vina răutaţilor pe seama acestor găşti. În acel moment găştile ripostează pentru a-şi 

apăra principiile. Astfel apare muzica de stradă, apar filmele cu acelaşi subiect. În cele 

mai rele dintre cazuri această luptă tacită explodează într-o luptă de stradă. Aţi urmarit 

probabil cazurile extrem de mediatizate din Paris şi Atena care au făcut înconjurul 

lumii. 

 

          Ce mai mare problema este însă aceea că românii nu înţeleg toate aceste lucruri. 

Ei nu sunt în stare să-şi educe copiii în aşa fel încât aceştia să ştie să diferenţieze 

lucrurile bune de cele rele. Să ştie să aleagă între ce face bine gaşca şi ce face rău, între 

cuvintele frumoase şi educative din muzica de stradă şi înjurăturile care sunt odioase. 
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          Trebuie să ştiţi că de la vârsta de 13-14 ani am pătruns într-o micuţă gaşcă şi am 

început să ascult muzică de stradă ( B.U.G Mafia şi Paraziţii pentru cunoscători). 

Educaţia pe care am primit-o, uneori mult prea strictă, a fost destul de bună încât să mă 

facă să fiu în stare să cern învăţăturile din aceste melodii. Drept urmare chiar şi astăzi 

ascult asemenea melodii atât în română cât şi în engleză dar nu înjur, nu mă iau la 

bătaie, nu scot pistolul în mijlocul clasei, nu lovesc profesorii, nu îmi înjunghii colegii. 

 

          Concluzia ar fi aceea că nu mass-media este cea care ar trebui să aibă grijă de 

educaţia copiilor împotriva violenţei ci părinţii. Părinţii sunt singurii care au puterea de 

a-şi proteja copilul în faţa "modei". Părinţii sunt cei care trebuie să îşi schimbe 

mentalitatea şi să nu mai dea vina pe oricine altcineva fără ca  măcar să-şi evalueze 

propria persoană. 
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Microcipul şi Biserica 

 

          Poate că aţi văzut la jurnalele TV sau poate că aţi citit în presă faptul că Biserica 

este total împotriva noilor metode de identificare. În viitorul apropiat, cartea de 

identitate va avea inserat un microcip pe care vor fi stocate datele noastre de identitate. 

Ceea ce transformă buletinul dintr-un simplu carton într-un card de identitate. Acest 

lucru este condamnat de Biserică şi este dat pe seama Diavolului şi cauzator de 

Apocalipsă. 

 

          Haideţi să ne gândim puţin la răul pe care ni-l poate face un microcip 

"implantat" în buletin. S-au făcut analogii între implantarea de cipuri animalelor de 

casă şi această nouă idee a cipului în buletin. Oare aceste două fapte au vreo legătură 

între ele? Probabil că vizionarea filmelor S.F. a dus la concluzia că orice microcip se 

implantează în corpul uman pentru a da informaţii despre respectiva persoană. Ei bine 

nu este chiar aşa. Dacă aveţi la îndemână un telefon care suportă un card de memorie, 

puteţi să înţelegeţi foarte uşor în ce constă un microcip. Un astfel de card de memorie, 

cu o capacitate mult mai mică de stocare a informaţiilor poate fi foarte uşor inserat în 

textura plastifiată a buletinului. Asta înseamnă că acel buletin va putea să primească o 

encriptare deosebită ( parolare mai pe înţelesul necunoscătorilor), va fi mult mai bine 

protejat şi mult mai uşor de folosit în diverse ipostaze. Să vă dau un exemplu practic : 

mergeţi la cumpărături, staţi jumătate de oră la coadă la casă, ajungeţi acolo şi vi se 

emite un bon, apoi mergeţi la ghişeul de informaţii pentru a vi se emite factura fiscală. 

Acolo daţi peste o persoană stresată la maxim care poate în acel moment nu are atenţie 

distributivă. Vi se ia buletinul, este introdus CNP-ul în baza de date, se citeşte o cifră 

greşit de pe buletin, mergeţi la bancul de probe şi vi se spune că factura este gresită. 

Vă întoarceţi la ghişeul de informaţii, daţi peste aceeaşi persoană stresată care vă 

tratează indiferent. Vă enervaţi şi vă stricaţi întreaga zi. Iată şi un exemplu din viitorul 

apropiat : mergeţi la cumpărături, ajungeţi la casa de marcat, vi se cere buletinul, este 

scanat microcipul, vi se emite atât bonul cât şi factura fiscală, mergeţi la bancul de 

probe cu un act valid şi aţi plecat fericiţi acasă. Nu vi se pare mult mai simplu? 

 

          Nu putem spune că ideea microcipului nu are şi părţile ei proaste, dar punând în 

balanţă, vom vedea că unii oameni, alături de Biserică, fac din ţânţar armăsar 

neînţelegând fenomenul în sine. Este clar că vor fi şi greşeli de encriptare ale acestor 

microcipuri şi greşeli de scanare, dar pe lumea aceasta nimic nu este perfect. Ce rău ne 

poate face un buletin mai sigur? Ce rău ne poate face un suport virtual încastrat într-o 

bucată de carton plastifiat? Dacă este atat de gravă problema acestui microcip, atunci 

de ce au fost acceptate card-urile de orice fel? Oare acestea nu merg pe acelaşi 

principiu? Răspunsul la ultima Intrebare este cu desavârşire da. Un card are integrat un 

cip. 

 

           Încă o idee şi am terminat această critică supărătoare pentru unii. De ce se 

spune oare că acest microcip ne va minimaliza intimitatea? Credeţi că identificarea şi 

identitatea noastră au vreo legătură cu intimitatea? Credeţi că inserând vreo 
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microcameră de filmare statul va putea să ne ştie toate secretele? Introduceţi buletinul 

în portofel şi portofelul în buzunar şi orice cameră video îşi va pierde sensul. Scanarea 

retinei şi a amprentei digitale vi se pare ceva ieşit din comun? Înseamnă că nu aţi fost 

niciodată la un control oftalmologic sau la o încorporare. Când mergeţi la un laborator 

oftalmologic şi vreţi să vă faceţi o pereche de ochelari, un instrument electronic vă 

scanează cu acuitate mărită retina pentru a depista tipul de boală pe care o aveţi. 

Acelaşi aparat vă va scana retina pentru a vă defini şi mai ales proteja identitatea. 

 

          Aşadar oameni buni, nu refuzaţi echipamentele electronice care vă pot uşura 

viaţa, ci doar pe cele care într-adevăr prezintă un risc mărit datorat radiaţiilor sau 

substanţelor toxice.  
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Evoluţia ne lasă în urmă cu 20 de ani  

şi numărătoarea continuă... 

 

          De ce ne lăsăm absorbiţi de o lume a III-a a sărăciei si a rudimentarului? 

 

          Ar trebui să ne punem această întrebare în fiecare minut sau poate chiar în 

fiecare secundă. România este într-adevăr o ţară săracă... am înteles acest lucru din 

spusele domnului Emil Boc. Cultural vorbind, România nu ştie să conserve şi nici să 

îmbogăţească fondul de care dispune. Social vorbind, încă ne comportăm ca în Evul 

Mediu. Politic vorbind, încă suntem conduşi de aparţinători ai comunismului. Din 

punct de vedere sportiv încă ne mai bazăm pe talentul tinerilor şi nu pe o pregătire de 

specialitate sau pe o infrastructură serioasă. Arta românească este şi ea într-o perioadă 

de stagnare. Copiem tehnologia dar nu o putem îmbunătăţi pe teritoriul ţării noastre. 

 

          Nu o să mă refer decât la două dintre domeniile de mai sus : domeniul economic 

şi cel cultural. În cazul domeniului economic, domeniu care rămâne dominant pentru 

criza actuală, trebuie să ne referim la agricultură. Din păcate agricultura noastră a 

rămas la un stadiu arhaic. Atât cultura plantelor cât şi creşterea animalelor sunt cât se 

poate de demodate. Urmăream la televizor un reportaj despre o fermă din Canada. Aici 

vacile erau mulse de un robot, scărpinate de un robot, chiar şi balega era curăţată de un 

robot. Îngrăşămintele se făceau prin dezagregarea naturală a frunzelor căzute din pomi 

care nu erau lăsate să acopere bulevardele şi trotuarele ci folosite. Apa rezultată din 

acest proces era şi ea purificată şi refolosită iar microorganismele din ea erau puse la 

treaba. Noi nu suntem în stare să reciclăm hârtiile, ce să mai zicem despre frunzele de 

pe stradă. Nu suntem în stare să ne spălăm pe mâini atunci când mulgem vaca. Nu 

suntem în stare să folosim îngrăşăminte naturale care să nu dăuneze în niciun fel 

sănătăţii noastre şi mai ales a copiilor noştri. Ce pretenţii de ţară civilizată mai putem 

invoca? 

 

          Trec acum la domeniul cultural şi vorbim despre monumente arhitectonice lăsate 

să se dărâme natural. Ele sunt prea scumpe pentru a fi cumpărate, statul nu investeşte 

niciun leu pentru a le reface şi conserva, ceea ce înseamnă că se stă şi se asteaptă 

dărâmarea lor naturală pentru a putea fi refolosit terenul bun pe care îl ocupă. De 

asemenea vorbim despre cărţi şi manuscrise care sunt "păstrate" în praful unor pivniţe 

de biblioteci. Alţii reuşesc să refacă manuscrise vechi de mii de ani şi apoi să le 

fotocopieze în aşa fel încât ele să nu fie atinse nici măcar de un fir de praf, noi nu 

suntem în stare să scanăm 500 de mii de cărţi şi să le stergem de praf. Actualii noştri 

oameni de cultură se plâng de pensiile prea mici pe care le au şi de faptul că nu vor 
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mai putea să muncească până la adânci bătrâneţi in loc să forţeze mâna statului în 

sensul îmbogăţirii fondului cultural şi a păstrării tinerilor cu adevărat talentaţi în ţară. 

 

          Cum să nu rămânem în urmă cu evoluţia când minţile noastre luminate lucrează 

pentru marile puteri internaţionale? Stiaţi că cel mai subţire monitor LCD din lume a 

fost proiectat de un român? Ei bine aflaţi acum. Cumpărăm tehnologii înalte de sunet 

şi imagine şi habar nu avem cum sunt făcute. Nici măcar nu stim să le reparăm. 

Doamne fereşte să vi se strice un aparat şi să-l duceţi la garanţie. O să fie trimis la 

Bucureşti, la reprezentanţa oficială a firmei producătoare. În cazul cel mai rău el nu va 

putea fi reparat nici măcar în capitală ci va fi trimis undeva în UE pentru a fi reparat. 

Şi dacă aţi sta să vedeţi despre ce defecţiune este vorba, v-aţi da seama că o puteaţi 

repara singuri sau la electronistul Gheorghe care stă la două scări distanţă. Acelaşi 

electronist ar putea să-şi promoveze cu succes ideea reparaţiei sau poate ideea de 

îmbunătăţire a produsului în aşa fel încât data viitoare el să nu se mai strice. Asta l-ar 

costa doar câteva ore de navigare pe Internet. Dar cum poate electronistul Gheorghe să 

se compare cu puternica firma de renume internaţional când lui îi este frică de 

modernitate? 

 

          Doar în momentul în care vom avea curajul să ne ridicăm din această stare de 

lene, vom putea să începem să micşorăm diferenţa calculată în decenii care ne desparte 

de lumea modernă. Până atunci continuăm să fim o piaţă bună de desfacere pentru 

produse. Sunt conştient că aceasta schimbare nu va avea loc în următorii 50 de ani şi 

chestia asta mă face să fiu indiferent faţă de această problemă. 
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Ce se mai fură prin România? 

 

 
 

          Dacă în România comunistă se fura cât se putea de mult, acum se fură cât se 

poate de uşor. Vreţi să începem de jos în sus sau de sus în jos?  

          Propun să începem cu un furt recent si foarte celebru : unitatea militară prădată 

din care s-au furat arme de foc. Vă gândiţi că a prinde un hot de arme este lucru uşor? 

Ei bine aşa ar trebui să fie pentru că, spre deosebire de alte obiecte, armele nu sunt 

chiar atât de uşor de ascuns, mai ales când ele sunt furate în cantităţi mari. Şi până la 

urmă pentru ce să furi nişte arme tocmai din unitatea militară? De ce să nu le furi 

dintr-un magazin de specialitate? Riscul ar fi fost mult mai mic şi disctracţia la fel de 

mică. Ipotezele cu privire la acest furt sunt distractive. Dacă aţi urmărit jurnalul de ştiri 

aţi văzut că se presupune că hoţii au fost persoane din cadrul armatei, sau persoane 

care au vrut să facă o glumă proastă pe seama sistemului nostru de apărare firav. 

 

          Hilar cazul acesta, hilare şi ipotezele, hilare şi simulările televiziunilor care au 

reusit să "fenteze" filtrele de poliţie, având o armă în portbagajul maşinii. Hilar faptul 

că s-a furat tocmai din Ciorogârla. Un nume predefinit pentru a produce râsul. 

 

           Haideţi să trecem mai departe şi să vedem ce se mai fură prin Romania. Se fură 

aproape orice, mai putin mâncarea de la gura omului la modul direct. Se fură pensiile 

bătrânilor, se fură salarii stocate pe carduri de debit, se fură banii de pe cardurile de 

credit, se fură identităţile, se fură produse din magazine, se fură maşini, se fură 

animale, se fură terenuri, se fură, se fură, se fură. Mai ştiţi cazul furtului 
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bancomatului? Mai ştiţi cum acest bancomat a fost pur şi simplu scos din peretele în 

care era încastrat? Şi care ar fi culmea furatului din România? Să furi de la pungaşul 

suprem. 

 

          În trecutul nu prea îndepărtat s-a întâmplat furtul secolului în Romania : i-a fost 

furată maşina lui Gigi Becali... Cum este posibil ca el, marele escroc, el marele acuzat 

în cazuri de mită şi furt de bani de la statul roman, el marele voievod şi mai apoi chiar 

sfânt, el Dumnezeul fotbalului şi al afacerilor imobiliare, el traficantul de arme din 

perioada comunismului, într-un cuvânt CIOBANUL, să fie jefuit în asemenea hal? Ce 

s-a ales oare de săracii paznici personali ai lui Gigi? Ce s-a ales oare de firma BGS 

care oricum era în proces cu Gigi? Nu ştim şi nu vom putea şti niciodată pentru ca 

totul s-a muşamalizat încă de la început. Cert este că până şi tăticul furtului si-a găsit 

naşul. 

 

          Furtul de identitate a ajuns şi el pe tărâmurile mioritice. De ce să încercăm să ne 

mai protejam portofelele în autobuze, sau în locurile aglomerate? Păi nu mai avem de 

ce pentru că oricum, spre deosebire de identitate, totul este banal, totul îşi pierde 

sensul. Vreţi să vă protejaţi identitatea? Trebuie să ştiţi că cea mai uşoară cale de a fi 

furată este calea online : daţi datele din buletin sau de pe cardul de debit sau credit pe 

un site, fie că este un magazin online sau vreo ofertă venită pe e-mail şi în momentul 

imediat următor, identitatea dumneavoastră este preluată şi copiată. Mai apoi este 

folosită în diverse scopuri financiare. Vreţi să vă protejaţi identitatea? Atunci incercaţi 

să evitaţi dezvăluirea datelor din buletin în mediul virtual sau în orice alt mediu 

suspect. 

 

          Lucrul care deranjează cel mai mult este acela că furturile la nivel inalt sunt 

foarte rapid muşamalizate şi mult prea putin promovate în jurnalele de ştiri. Ar trebui 

să existe mult mai multă colaborare între instituţiile care investighează asemenea 

cazuri şi populaţie. Oamenii ar trebui să înveţe cum să se protejeze de marile furturi, 

nu de furtul de portofel din autobuz care nu aduce cine ştie ce pagube pe timpul crizei. 
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Copiii români - străini în România 

 

          Este clar că românii sunt încă privaţi de plecările frecvente în ţările străine. 

Chiar dacă trecerea graniţei se face mult mai uşor decat în trecut (la ora actuală doar cu 

buletinul), cursul vieţii nu ne permite să plecăm în străinătate decât poate într-un 

concediu sau fortaţi de un serviciu bazat pe relaţii internaţionale. Probabil că în 

momentul în care vom reuşi să cunoaştem mult mai bine Europa, vom putea vorbi şi 

despre un plus cultural şi un schimb intercultural ceva mai intens mai ales pentru 

tineri. 

 

          Există şi reversul medaliei. Vorbim aici despre cei care ajung doar în vacanţe  

să-şi viziteze ţara natală. Românii plecaţi în străinătate suferă la fel de mult de lipsa 

timpului liber precum suferim şi noi. Mai mult, unii dintre ei sunt plecaţi acolo 

împreună cu toată familia. Copiii români mutaţi sau născuţi acolo în străinătate au 

parte, în majoritatea cazurilor, de un destin negru. Din păcate, aceşti copii ajung să fie 

nevoiţi să se întoarcă în ţară din cauza vieţii grele pe care părinţii lor o au peste hotare. 

Nu ar fi nicio problemă dacă venirea copiilor acasă nu ar avea consecinţe grave pentru 

ei. 

 

          Cred că am dreptate atunci când spun că lucrul cel mai rău pentru un copil este 

ca acesta să fie mutat de la o şcoală la alta. Mulţi părinţi încearcă să asigure o 

continuitate în cursul şcolii pentru copii. Nu numai că nu îi mută de la o şcoală la alta, 

ci evită să îi mute de la un profil la altul. Felicitări acelora care reuşesc acest lucru. 

 

          Haideţi să ne întoarcem la oile noastre. Ce se întâmplă cu un copil care se 

întoarce în ţară după câţiva ani de şcoala în străinătate? În primul rând acel copil este 

rupt de ambientul cultural în care era obişnuit să trăiască. Din acest ambient fac parte 

prietenii, profesorii, colegii şi multe alte elemente. În al doilea rând, acest copil suferă 

şocul agresivităţii din România şi al lipsei de cultură. Dacă aţi urmărit la TV declaraţia 

unui astfel de copil, probabil că aţi auzit spusele lui : " Am venit în ţară şi nu pot să mă 

obişnuiesc cu noii colegi de la şcoală. Nu pot să ascult aceeaşi muzică pe care o 

ascultă ei (se referea la manele), nu pot să fac faţă la numărul mare de informaţii pe 

care nu le am şi care imi trebuie la scoală...". Într-adevăr şcoala de aici este foarte 

pretenţioasă. 

 

          Din păcate, această situaţie nu ne face cinste. Ştiam că sistemul de învăţământ 

din România este unul deosebit de complex şi programa şcolară este foarte încărcată 

spre deosebire de programele şcolare europene. Anturajul în care este forţat să intre un 

astfel de copil nu îi oferă nici urmă de ospitalitate sau de toleranţă. Profesorii sunt şi ei 

superficiali în cazul acestor copii. Oare există vreo soluţie pentru această problemă? 

 

          Presupun că soluţia copiilor de a se putea readapta în ţară este şcoala particulară. 

Părinţii vor trebui să trimită bani în ţară pentru a-şi ţine copiii la şcolile particulare, 

şcoli care pot asigura un ambient cât de cât apropiat de cel european. Părerea mea este 
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că sistemul de învăţământ particular ar trebui să fie într-un fel copiat de cel de stat. 

 

          Încă un aspect şi închei articolul. Am observat că, în mod neaşteptat, un copil 

educat în străinătate este mult mai cult decât unul educat aici în ţară. Cu toate că acolo 

nu se pune accent pe cultura generală ci mai mult pe specializarea profesională, acei 

copii dau dovadă de o educaţie mult mai bună. Fac un apel către profesori : haideţi să 

încercăm să înţelegem că fiecare copil este diferit şi trebuie tratat ca atare. Nu trebuie 

să mai facem tot felul de discriminări pe tot felul de teme. Este bine să facem uneori 

rabat de la normele programei şcolare şi să ne apropiem mai mult de necesităţile şi 

posibilităţile copilului pentru care până la urmă suntem consideraţi a fi un al treilea 

părinte. 
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Ceea ce nu te omoară, te face mai puternic... 

 

          Trăim într-o lume a intrigilor, a ignoranţei, a vicleniei şi a ilegalităţii. Ce poate 

face un om corect într-o lume mincinoasă? Cam aşa ar trebui să ne întrebăm în 

momentul în care dorim să păstrăm acţiunile noastre în limita impusă de lege. 

 

          Titlul acestui articol este atât de puternic materializat în ziua de astăzi încât 

putem spune că acest slogan chiar ne conduce. Dacă nu murim de foame în perioada 

de criză, atunci înseamnă că suntem mai puternici la capitolul economii. Dacă nu ne 

lăsăm atraşi în jocurile corupte ale unor oameni importanţi, înseamnă că devenim mai 

puternici decât ei. Dacă nu ne abandonăm sau nu ne pierdem orice speranţă în a lăsa 

ceva urmasilor noştri, înseamnă că avem o voinţă mai puternică. Această înşiruire de 

exemple ar putea continua şi presupun că ar fi destul de lungă, dar în acelaşi timp 

plictisitoare. 

 

          Cam ce poate să facă un om corect într-o lume mincinoasă? Începe prin a-şi 

păstra calmul şi prin a-şi stăpâni furia în faţa celor care nu au încredere în el şi, mai 

mult, în faţa celor care vor să-i demonstreze contrariul. Continuă prin a nu se lăsă dus 

de valul aprecierilor sau al "pupăturilor în fund", val care îl conduce în mijlocul unor 

jocuri şi al unor minţi periculoase. În tot acest timp îşi păstrează respectul faţă de statul 

din care face parte, faţă de legile impuse de acel stat şi faţă de concetăţeni. Ajuns să nu 

se mai sperie de persoanele care încearcă să-i pună beţe-n roate, acel om scapă de tot 

mai multe bariere şi complexe. Ajunge să ştie să îşi aleagă oamenii de încredere, 

prietenii şi duşmanii. Dacă pe prieteni îi tratează cu tot respectul din lume, pe duşmani 

îi pune la zid mereu şi apoi le întoarce spatele. În felul acesta este corect atât faţă de 

prieteni cât şi faţă de duşmani, acestora din urmă nevrând să le cauzeze vreo traumă. 

 

          Este bine de ştiut că în faţa oamenilor corecţi, care sunt foarte puţini în România 

de astăzi, orice mincinos se autopedepseşte. Normal că o minciună care nu îşi atinge 

scopul se poate întoarce foarte uşor împotriva mincinosului. Mai mult decât atât, 

mincinoşii sunt şi ei oameni care au conştiinţă. Orice eşec aduce o mică traumă şi orice 

minciună rămâne şi încarcă o conştiinţă deja pe jumătate plină. 

 

          Revenind la paragraful anterior, trebuie să continui ideea şi să spun că un om 

corect este caracterizat de tupeu. Oare ce înseamnă acest tupeu? Înseamnă că va avea 

siguranţa de sine, stăpânirea de sine şi capacitatea de a discuta cu orice tip de 

persoană. Dacă un astfel de om va vrea să discute personal cu Preşedintele ţării, el va 

ajunge să discute cu acest om foarte uşor. De ce? Pentru că nimeni nu va putea 

vreodată să il acuze de interese personale ilegale, nimeni nu va putea vreodată să-l 

acuze de corupţie la nivel înalt. Nimeni nu va reuşi să îi creeze o imagine urată care  

să-l facă pe Preşsedinte să nu dorească un schimb de cuvinte cu acest om. Omul corect 

ştie cum să spună verde în faţă tot ce are de spus. Acest lucru îl face să fie văzut de 

alţii cam aşa : "Omul ăsta are pile şi spate că altfel nu ar fi putut el să ajungă aici. Oare 

de cine este trimis ăsta? Oare o să vină să ne ia locul? Oare câtă şpagă a dat? Ce or fi 
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fost părinţii lui de are el aşa un tupeu?", şi felul acesta de bârfă ar putea continua. 

 

          Să înţelegem oare că un astfel de om nu poate fi descris decât prin propoziţii 

interogative? În niciun caz... El ridică tot felul de întrebări care nu îşi au sensul şi 

răspunde acestor întrebări prin simpla lui prezenţă fizică. În mod indirect, cei care îşi 

pun asemenea întrebări vor afla răspunsul de la cei care l-au primit automat, fără să 

întrebe ceva. De obicei aceştia din urmă sunt superiori în societate celorlalţi. 

 

          În ultim stadiu, un om corect ar putea să modifice ideologia unui grup restrâns 

de persoane urmând ca mai apoi să aştepte o minune care să schimbe faţa întregii lumi. 

Este clar că numai o minune ar putea ajuta un om corect să transforme o lume 

mincinoasă şi să o recreeze după chipul şi asemănarea lui. Probabil că religia este 

singura care ne poate furniza un asemenea exemplu în persoana Mântuitorului Iisus 

Hristos. Păcat însă că nici măcar această imagine nu mai este pură, fiind voci care 

încearcă să demonstreze contrariul şi să răstoarne peste noapte o întreaga tradiţie. 

 

 

 

 

Aceasta este după 

părerea mea imaginea 

unui om corect... 
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Suntem oameni sau mingi de ping-pong? 

 

          Suntem aruncaţi zi de zi dintr-o parte în alta, dintr-un colţ în altul, dintr-un birou 

în altul, de la o uşă la alta... Daca personalizăm o bilă de ping-pong şi îi urmărim 

mişcarea pe masa de joc, ne aducem aminte de situaţia noastră de zi cu zi. Încă de când 

ne trezim, grijile ne trimit cu gândul de la o activitate la alta. Ieşim din casă şi ajungem 

la serviciu. Aici găsim alţi jucători de ping-pong în persoana şefilor noştri. 

 

          Într-o ţară atât de puţin organizată cum este România, fiecare om poate fi 

asemănat cu o minge de ping-pong. Cel mai important om al ţării, în persoana 

Preşedintelui este o minge jucată de forţele europene. El nu numai că trebuie să 

respecte direcţia impusă de acestea, dar este nevoit să se izbească de fileul datoriilor 

financiare şi al evoluţiei deficitare de fiecare dată când nu respectă această direcţie. 

Cel mai grav este faptul că uneori mingiulica simpatică părăseşte masa de joc şi suferă 

lovindu-se de pământ. O astfel de lovitură este suferită de Preşedinte atunci când 

forţele care îl conduc greşesc direcţia. Iată şi analogia : jocul a mers foarte bine până 

când Europa a intrat într-un uşor conflict cu Rusia. În acest moment toate mingiuţele 

de joc au sărit de pe masă şi s-au lovit de o criză a gazului. Din fericire jocul şi-a reluat 

cursul liniştit destul de rapid datorită unor jocuri şi diplomaţii care ne cam depăşesc. 

 

          Trecând la clasele sociale inferioare, mingiuţele de ping-pong sunt mult mai 

uşor de manevrat. Ele sunt mult mai ascultătoare şi mult mai sensibile. Cetăţenii sunt 

jucaţi pe mesele intereselor înalte. Jocul este mult mai rapid la acest nivel şi , aşa cum 

este normal, implică mult mai multe zboruri de pe masă şi lovituri la aterizarea pe 

pământ. Multe mingiuţe sunt sparte, altele au ghinionul să fie călcate în picioare... 

 

          Există o minge de ping-pong care până acum ceva timp era pusă în vitrină, 

cercetată şi protejată. Ea purta numele de "Tradiţie" şi, cu toate că era prăfuită şi 

alterată de timp, ea îşi păstra locul de cinste... În ultimul timp, această minge a intrat în 

joc. A început să fie criticată, aruncată mai mult pe pământ decat pe masa de joc şi 

călcată în picioare de nişte jucători indiferenţi. Din cauza vechimii şi a vieţii liniştite 

de până atunci, această mingiuţă a cedat rapid, s-a spart şi a fost aruncată într-un coş 

de gunoi, într-o "mocirlă adâncă". Această mingiuţă va intra cândva într-un proces de 

reciclare. 

 

          Oamenii simpli sunt cei care pot reface această mingiuţă, cei care o vor 

recupera, repara şi repune în joc. Din păcate acest lucru nu va fi posibil doar atunci 

când de sus în jos va avea loc un proces cât se poate de puternic de schimbare de 

roluri. Dacă ne regăsim puterea şi încrederea în propriile puteri, vom scăpa de rolul de 

mingiuţă de ping-pong şi vom trece la un rol mai bun, cel puţin de paletă de          

ping-pong. Abia atunci vom fi în stare să recuperăm mingiuţele vechi şi stricate şi vom 

şti cum să le reparăm şi să le readucem în actualitate şi la modă (lucru aproape 

imposibil). 
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          O să mă întrebaţi de ce este atât de importantă tradiţia. Eu o să vă răspund că 

fără tradiţie nu există prezent şi nici viitor. Dacă reuşim să scoatem pe piaţă o invenţie, 

acest lucru se datorează cercetării atente a tradiţiei. Inventăm un LCD foarte subţire şi 

îl brevetăm. Ce presupune acest lucru? În primul rănd trebuie să ştim ce înseamnă un 

LCD şi cum a fost el proiectat şi gândit prima dată. Mai departe trebuie să-i cunoaştem 

istoria şi evoluţia şi abia după aceea să încercăm să îl îmbunătăţim. Iată la ce ne ajută 

tradiţia... 

 

          Din cauza faptului că preluăm idei din străinătate fără să le raportăm la tradiţie, 

tradiţia se pierde şi personalitatea culturală a ţării se duce de râpă. Vedeţi exemplul 

învăţământului. Am lăsat în mocirlă un învăţământ recunoscut la nivel internaţional ca 

fiind bun şi am preluat idei inovatoare străine care din păcate se potrivesc exact ca 

nuca-n perete în scheletul nostru cultural, social şi poate chiar politic şi economic. 

 

          Una este să preiei nişte idei noi şi să le prelucrezi în aşa fel încât să respecte 

normele specifice sistemului ţării tale şi alta este să preiei nişte idei şi să le prezinţi ca 

fiind ideale fără ca măcar o secundă să te gândeşti la impactul lor asupra tradiţiei. 
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Vânt de primăvară... 

 

          Iată vine primăvara şi cu ea vremea urâtă. Aşa cum se întamplă de câţiva ani 

încoace în zona de sud a ţării, iarna este lipsită de precipitaţii iar primăvara vine cu 

lapoviţă şi ninsoare. Nu ar fi o problemă, dar săracii ghiocei abia reuşesc să îşi arate 

clopoţeii şi sunt izbiţi de frig şi umezeală. Îmi este milă de aceste firave flori de 

primăvară care ne umplu sufletul cu speranta unui nou început. 

 

          Făcând o analogie, copiii din ziua de astăzi, în marea lor majoritate, au destinul 

ghioceilor loviţi de ger. Abia ajung să ridice capul puţin şi să îşi dea seama ce 

înseamnă viaţa şi lumea înconjurătoare şi sunt luaţi de valul maturizării timpurii. Din 

motive mai mult sau mai puţin întemeiate, copiii sunt forţaţi de societate să se 

maturizeze din timp, să îşi formeze personalitatea foarte rapid, mult mai rapid decât  

şi-au format-o generaţiile anterioare. În felul acesta, aşa cum ghiocelul îşi pierde din 

vigoare şi frumuseţe, copiii îşsi pierd din inocenţa copilăriei. Lovit de ger şi umezeală, 

ghiocelul îşi apleacă floarea. Lovit de factorii sociali, copilul îşi pierde copilăria. 

 

          Dacă aţi urmărit în ultimul timp jurnalul de ştiri aţi observat că moda plecărilor 

în străinătate pentru un loc de muncă mai bine plătit şi moda divorţului datorat 

certurilor din familie (certuri care survin tot din cauza lipsei de bani) sunt două 

elemente care forţează şi conduc copilul spre o pierdere a copilăriei. Haideţi să luăm 

exemplul unui copil care trăieşte experienţa divorţului părinţilor la o vârstă fragedă. 

Un astfel de copil va suferi în primul rând o traumă enormă pentru că practic îşi va 

pierde un părinte. Există şi cazuri grave în care copilul este dat pe mâna serviciului de 

ajutor social... dar prefer să nu intru în detalii referitoare la aceste cazuri. Părinţii 

decăzuţi din drepturile maternale şi paternale sunt după părerea mea nişte animale. În 

cazul acestora dezumanizarea este dusă la extrem şi pedeapsa primită pare a nu fi de 

ajuns. 

 

          Revin la discuţia de mai devreme şi spun că, pe lângă trauma pierderii unui 

părinte, acel copil suferă şi trauma pierderii copilăriei. El, în cel mai bun caz, va 

înlocui bărbatul în casă, va fi cel mai bun ajutor al mamei şi se va maturiza într-un ritm 

ceva mai lent. În cazurile mai rele, copiii devin "saci de box", singurele persoane care 

stau mereu în preajma părintelui rămas singur şi care sunt nevoite să suporte 

descărcările nervoase ale acestuia. În oricare din cazuri, copilăria este cea care dispare. 

Un copil forţat să îşi întrerupă cursul normal al vieţii nu va putea uita niciodată cele 

întâmplate. Chiar dacă, din respect, el nu îşi va învinui părinţii pentru cele întâmplate, 

sufletul lui va simţi mereu lipsa afecţiunii şi a căldurii lor. Şi este foarte probabil ca în 

viitor, el să sufere din această cauză, mai ales în momentul în care va avea propria lui 

familie. 

 

          Am observat pe viu un astfel de caz şi pot spune că un copil traumatizat în 

copilărie poate avea două configuraţii de personalitate mai târziu : ori va fi lipsit de 

afecţiune şi căldură sufletească, ori va fi dominat de afecţiune. Nu vreau să fac o 
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asociere greşită, dar cred că aşa numitul val EMO este rezultatul tipului doi de 

personalitate de mai sus. Primul tip de personalitate descrie oameni deosebit de duri, 

oameni care, fără un autocontrol foarte bun, riscă să facă greşeli grave în viaţă. 

 

          Să trecem puţin şi la alte cazuri de traume care încheie prea devreme copilăria. 

Ce spuneţi de copiii de la ţară? Există multe cazuri de copii care muncesc la câmp mai 

mult decat părinţii lor, forţaţi de aceştia. Literatura ne dă un astfel de exemplu. Dacă 

citiţi "Moromeţii" o să vedeţi că de atunci şi până acum nu s-a schimbat mare lucru în 

mediul rural. Evoluţia se vede totuşi şi la acest capitol : în ultimul timp părinţii pleacă 

la muncă la oraş sau în străinătate şi lasă copiii în grija unor bunici prea bătrâni şi prea 

bolnavi pentru a mai putea avea grijă de nepoţi. Din acel moment nepoţii devin stâlpii 

gospodăriei. Acest lucru este valabil şi la oraş. Există atâţia copii români care trăiesc 

pe lângă gropile de gunoi, ce să mai spunem despre copiii rromi. Ajutoarele sociale nu 

vor putea niciodată suplini afecţiunea şi căldura sufletului unui părinte. 

 

          Articolul acesta deja devine lung şi probabil plictisitor, aşa că voi încheia cu 

următorul caz : cazul copiilor abandonaţi la naştere. Dacă până acum aţi fi putut spune 

că nu am dreptate, de aceasta dată sunt sigur că veţi fi de acord cu mine. Aceşti copii 

nu au copilărie. Ei sunt crescuţi de "mamele surogat" şi au o viaţă pe care nu aş dori să 

o aibă nici cei mai de temut duşmani ai mei sau ai oricui de pe lumea asta. Până şi un 

copil din Somalia sau din cine ştie ce zonă foarte săracă din Africa are o viaţă mai 

bună decât un copil abandonat, lăsat în legea destinului. Un astfel de copil, dacă nu 

moare în timpul copilăriei molestat de mama socială (există numeroase cazuri), va 

ajunge să facă parte din pleava societăţii. Şi acest lucru se datorează pur şi simplu 

ingnoranţei statului. Au fost rare excepţii de copii români orfani de la naştere care să 

reuşească să facă ceva în viaţă şi care mai apoi s-au întors la origini pentru a acorda 

ajutor. 

 

Nu trebuie să 

lăsăm ca 

această imagine 

să fie ruptă pe 

jumătate de 

mana puternică 

a dezumanizării 
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Ce se mai fură prin România? [2] 
 

 
          Nu mă gândeam că o să ajung să scriu două articole pe acelaşi subiect... Iată că 

am fost nevoit să continui aceasta temă. Dacă atunci ne delectam cu un furt epocal, 

furtul armamentului dintr-o unitate militară dintr-o localitate cu un nume predestinat să 

ne facă să râdem : "Ciorogârla", acum ne delectăm cu extraordinarul furt dintr-un 

magazin din mediul rural. Nu mai spun despre incredibilul furt din banca de la Cluj. 

 

          Acum să luăm pe rând cele trei cazuri. Începem cu finalul primului caz : hazliu 

peste măsură, acest caz a dus la demisii în lanţ, la nenumărate apariţii în mass-media a 

persoanelor din domeniul militar şi nu numai. Finalul a fost unul genial : armele se 

pare că au fost recuperate dintr-o pădure sau cam aşa ceva. Să credem că a fost un furt 

sau doar o farsă? Să fi fost joc politic sau o muşamalizare a unor lucruri sau infracţiuni 

mai grave? Adevărul este dincolo de noi, aşa cum spunea o veche replică actoricească. 

 

          Al doilea caz, în ordine cronologică, este cel al furtului dintr-o bancă din Cluj. 

De ce oare s-a făcut atât de mult caz pe această temă? După părerea mea, faptul că nu 

există dovezi împotriva hoţilor şi că nici măcar nu există portrete robot ale 

infractorilor, nu este un lucru care să aibă nevoie de reclamă. Au existat multe furturi 

din bănci şi nu s-a făcut atât de multă zarvă. Am văzut banca respectivă şi pot să vă 

spun că nu s-a schimbat nimic după furt : aceleaşi camere de supraveghere, aceleaşi 

uşi securizate, acelaşi gardian fără prea multă pregătire în domeniu. Este adevărat că 

un asemenea caz este augmentat de faptul că în zona Clujului nu se poate vorbi despre 

un precedent vast. Oare nici măcar zona ardelenească nu mai poate face faţă  

inculturii? 

 

          Al treilea caz este mai mult decât comic : hoţii au intrat într-un magazin general, 

au mâncat, au furat mâncare şi nu în ultimul rând, au furat lenjerie intimă de damă. Şi 

mai interesant este faptul că au găsit o metodă unică de a pătrunde într-un magazin 

securizat cu sistem de alarmă : au dat gaură în perete şi astfel au păcălit senzorii de la 

intrare. Dacă până acum furtul din biserică era ceva incredibil, acum avem parte de o 

nouă provocare : oare trebuie să locuim în clădiri metalice şi cu acoperişuri din plumb? 

Poate în felul acesta reuşim să scăpăm de tehnicile din ce în ce mai originale ale 

hoţilor... 

 

          Spuneam mai sus despre gardienii din bănci care nu au o pregătire de 

specialitate. Dacă aţi urmărit ce fel de oameni asigură paza la bănci, supermarket-uri, 

reprezentanţe, showroom-uri şi altele, cred că aţi observat că sunt de fapt oameni 

simpli sau, în cel mai bun caz, angajaţi ai serviciilor de pază ieşiţi la pensie sau trecuţi 

în rezervă. Cu asemenea oameni, paza este "perfectă". Cineva spunea că în cazul unui 

furt paznicul este primul care fuge de frica hoţilor. Tind să-i dau dreptate. 
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Plictiseală sau disperare? 

 

          Cum caracterizăm criza, prin plictiseală sau prin disperare? Din câte am 

observat în ultimul timp, cele două senzaţii sunt dominante în perioada aceasta. 

Normal că voi trata ambele situaţii în rândurile care urmează. Trebuie mai intâi să vă 

spun că am luat în considerare două cazuri : cazul furtului din magazinul general pe 

care l-am tratat într-un articol anterior şi cazul unui patron de la te miri ce firmă. 

Aşadar pornim cu două etaloane pentru cele două stări care caracterizează criza. 

 

          Începem cu starea de disperare. În perioada de criză când mulţi oameni rămân 

fără serviciu, ajutorul de şomaj sau ajutorul social neputând acoperi facturile, ce să mai 

spunem de haine şi mâncare? Această conjunctură este perfectă pentru a duce un astfel 

de om la disperare. Hilar sau nu, unii oameni "disperaţi" recurg la metode inedite de  

a-şi asigura supravieţuirea, aşa cum este furtul. Vă daţi seama că un om care fură 

mâncare şi lenjerie intimă nu este nimic altceva decât un disperat. Sau poate că este un 

caz deosebit de grav de manie a furtului care însă intră în alte categorii de discuţii. 

 

          Există şi alte tipuri de disperare : plecările în străinătate pentru un salariu mai 

bun în perioada crizei mondiale. Cum se poate gândi cineva că plecând în Spania sau 

Italia, ţări aflate la rândul lor în criză, va găsi un loc mai bun de muncă? Vă spun că 

acolo situaţia este cel puţin la fel de gravă ca la noi, dacă nu cumva mai gravă. Singurii 

care ar putea să aibă succes într-o afacere la noi în ţară sunt cei care vin cu sume 

importante de euro din ţările în care au muncit până acum. Şi în ceea ce priveşte 

ajutorul de şomaj, în Spania se primesc ajutoare substanţiale, dar asta nu înseamnă că 

toţi românii trebuie să se angajeze acolo pentru a profita de acest lucru. 

 

          Trecem acum şi la partea mai "frumoasă" a lucrurilor. Ce spuneţi despre 

patroni? Ei nu suferă în perioadele de criză pentru că a nu avea profit nu înseamnă a da 

faliment. O firmă poate rămâne pe profit zero fără ca patronul să sufere pierderi din 

buzunar. Cei mai fericiţi patroni sunt cei care au de primit datorii de la stat sau de la 

proiecte mai vechi. Dacă pentru un om de rând şomajul sau nevoile duc la disperare, 

pentru un patron criza duce la plictiseală. Lipsa de activitate a firmei duce implicit la o 

lipsă de activitate a patronului care nu are altceva de făcut decât să aştepte profitul. 

 

          Aducătoare de plictiseală sau de disperare, criza rămâne apăsătoare şi stresantă. 

Oare ce ar fi mai bine să facem în această perioadă? Să ne îmbătăm cu apă rece 

gândindu-ne că se va termina curând şi totul va reveni la normal sau să ne păstrăm 

capul pe umeri şi coerenţa în gândire? Eu spun că ar trebui să fim calmi şi să strângem 

cureaua. În felul acesta nici nu ne vom plictisi, nici nu vom ajunge la disperare. 

Oricum nu putem avea încredere în promisiunile guvernului sau în prognozele 

bancare. 
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Băncile din România - Ciupercuţe care se vor ofili 
 

 
          Anii trecuţi s-a desfăşurat un proces deosebit de vizibil şi rapid de dezvoltare 

bancară în ţara noastră. Exact cum ies ciupercile după ploaie, au apărut sute, poate mii 

de sedii de bănci în cartierele oraşelor, pe uliţele satelor şi de bancomate pe întreg 

teritoriul ţării. Era şi normal să se întâmple aşa ceva dacă ne gândim că moda 

creditelor bancare era în floare şi tranzacţiile bancare erau favorizate de apariţia 

cardurilor de credit sau a cardurilor de debit care deveniseră obligatorii pentru 

bugetari. 

 

          Toate bune şi frumoase pentru băncile din România până anul acesta. Care sunt 

cele mai afectate instituţii pe timp de criză? Băncile sunt. Care este cauza acestui 

lucru? Gândiţi-vă că oamenii nu mai au bani pentru a-şi plăti ratele, nu mai riscă să 

facă un credit care pe lângă condiţiile deosebit de dure impuse de bancă mai are şi 

dobânzi fantastic de mari, nu mai fac tranzacţii atât de dese prin bancomate şi bănci 

pentru a evita plata comisionului care şi el este destul de mare la rândul său. 

 

          Comisionul şi creditul sunt, au fost şi rămân stâlpii supravieţuirii băncilor. 

Acestora li s-au adăugat fondurile venite din pensiile private care însă nu asigură decât 

într-o mică proporţie necesarul de lichidităţi ale băncii. Precum comisioanele şi 

creditele au început să fie cât se poate de evitate, băncile se chinuie să evite falimentul. 

S-a ajuns ca Preşedintele Traian Băsescu să ceară oficial mila băncilor străine cu 

sucursale în România. El a rugat marile bănci să nu-şi retragă finanţările către 

sucursalele din România, mai ales într-o perioadă în care euro creşte rapid în faţa 

leului. 

 

          Într-o asemenea situaţie de criză este greu de crezut că bancherii nu s-au gândit 

la renunţarea la anumite sedii de bănci, la anumite bancomate, la mulţi dintre angajaţi. 

În aceeaşi situaţie se pare că se află şi farmaciile. Aceeaşi multitudine de locaţii, chirii 

imense, salarii "babane" şi profit "pe sponci". Toate acestea duc la necesitatea 

lanţurilor de farmacii de a-şi restrânge aria de lucru. O să avem parte de o micşorare a 

numărului de farmacii şi o mărire a lungimii cozilor formate la uşile celor rămase. 

 

          Apropo de cozi : bătrâni, reţete compensate, început de lună. Aceşti trei termeni 

definesc în general cauzele formării cozilor la farmacii. Au apărut noi tipuri de reţete, 

programele de gestiune din farmacii nu ţin pasul, casa de asigurări nu iartă şi iată cum 

farmaciştii care au atribuţii de funcţionari publici sunt mereu stresaţi şi vă tratează 

uneori cu un "sictir" enervant. Mai bine rugaţi-vă să nu vă îmbolnăviţi şi dacă totuşi se 

întâmplă, rugaţi medicul să scrie reţetele cât se poate de corect şi complet. În felul 

acesta nu veţi face zeci de drumuri inutile pe la farmacii cerând lămuriri. 

 

          Este clar că aşa cum micuţele magazine generale au dispărut la apariţia 

supermarketurilor, ciupercuţele sub formă de bănci şi farmacii se vor ofili şi ele pe 

perioada crizei mondiale şi în contextul pierderii oportunităţii oferite de creditări. 
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Bărbaţi sau fetiţe? 
 

 

          În ultimii ani s-a folosit multă hârtie şi s-a înregistrat o mulţime de bandă 

magnetică pentru cercetarea, protejarea şi popularizarea minorităţilor sexuale din 

România. Aşadar o să discut şi eu la rândul meu despre minorităţile sexuale autohtone. 

 

          Ce înseamnă minorităţi sexuale? Înseamnă acele categorii de oameni care trec 

peste normalitatea naturală a lucrurilor şi se opun acesteia. Homosexualitatea şi 

transsexualitatea sunt cele două elemente care definesc minorităţile sexuale. Dacă 

despre homosexualitate şi lesbianism putem spune că au devenit o modă în străinătate 

şi am preluat-o într-un mod cât se poate de diplomatic, transsexualitatea nu este o 

modă ci mai degrabă o dezumanizare. România, prin prisma ritului religios dominant 

şi a bunului simţ nu a legalizat deocamdată căsătoriile între parteneri de acelaşi sex. 

Acesta este un lucru foarte bun, chiar dacă unii spun că normal ar fi să le dăm o şansă 

acestor oameni. Să dăm o şansa cui? Să dăm o şansa bărbaţilor homosexuali care devin 

fetiţele din cuplu? Să dăm şanse femeilor care se opun naturii lor şi se vor a fi bărbaţi? 

 

          Şi totuşi, aşa cum am scris mai sus, trebuie să fim cât de cât toleranţi faţă de 

homosexuali pentru că ne este impus acest lucru în UE. Trecem acum la transsexuali. 

Credeţi că există vreo asemănare între un transsexual şi un travestit? În mod normal 

cele două situaţii ar trebui să fie câte se poate de diferite : primul este omul născut fără 

o diferenţiere clară de sex iar al doilea este bărbatul care se vrea a fi femeie. Trebuie să 

ne fie foarte clar că transsexualitatea este un accident de natură genetică. Există mulţi 

oameni care suferă astfel de mutaţii chiar înainte de a se naşte din cauza unor reacţii 

accidentale care au loc la nivel celular probabil. Ideea de travestit nu are nicio legătură 

cu vreun accident genetic ci este pur şi simplu un fel de moft prostesc şi inutil. 

 

          Credeţi că numita Naomi, travestit şi transsexual poate fi văzută altfel decât un 

model de dezumanizare. Nu este deranjant faptul că un bărbat de aproximativ 30 de 

ani se îmbracă în haine de damă şi se prostituează în Germania, pentru că face acest 

lucru pe propria răspundere, dar atunci când încearcă prin cele mai agresive metode să 

îşi facă reclamă la televiziune şi pe Internet, acest om este de condamnat. Uitaţi-vă la 

felul acestui om de a fi : este lipsit de orice normă a bunului simţ atunci când se 

prezintă în faţa telespectatorilor în felul acesta şi cerşeşte într-un fel milă şi rating. La 

OTV a apărut un cuplu format dintr-un copilaş şi un travestit care se vroiau căsătoriţi. 

"Fetiţa" povestea cum a ajuns să aibă acest rol : spunea că a fost violat de preotul 

satului şi a rămas cu sechele. Credem un preot în stare de un asemenea gest, dar nu 

cred că un bărbat nu poate lăsa în urmă traumele din copilărie şi să se comporte aşa 

cum ar trebui să o facă o persoană de gen masculin în societatea actuală.  
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          Urmăriţi astfel de cazuri şi încercaţi să înţelegeţi cum un om violat de un preot 

are curajul să meargă în faţa unui alt preot, să ceară binecuvântarea acestuia şi să ducă 

nesimţirea şi păcatul la dimensiuni uriaşe. Oare nu avem lucruri mai bune de arătat la 

televizor decât aceste aberaţii? Ştiu că mulţi încearcă să critice şi să impiedice 

creşterea în importanţă a acestor cazuri execrabile, dar din păcate există şi mai mulţi 

care le fac reclamă gratuită şi le popularizează mult peste măsură pentru rating. 

 

           

 
 

          Nu vreau să fac reclama persoanelor prezentate mai sus dar am simţit nevoia să 

aduc o critică vehementă celor văzute la televizor. 
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Goana după promoţii - Furia reducerilor 
 

           

          M-am gândit că ar fi bine să tratez un pic subiectul promoţiilor. De când a intrat 

în România conceptul de "supermarket", ne delectăm cu auzul sau cu citirea 

anunţurilor promoţionale. În ziare, în reviste, la televizor, pe stradă, în magazine, 

auzim şi vedem cuvântul "Promoţie". Există nebunia sărbătorilor de iarnă, sărbători 

care aduc tot felul de reduceri de preţuri, există nebunia sfârşitului de an calendaristic, 

atunci când magazinele încearcă să vândă toate produsele din stoc, există nebunia 

trecerii de la sezonul cald la cel rece, etc. Despre toate acestea voi scrie în continuare. 

 

          O suită de sărbători : Valentine's Day, Dragobete, 1 şi 8 Martie au trezit "furia" 

din magazine. Milioane de inimioare de pluş, milioane de obiecte simbolizând iubirea, 

milioane de mărţişoare şi buchete de flori, mii de mese festive şi petreceri au fost 

sursele de venituri ale comercianţilor de orice fel şi ale patronilor de localuri. 

Promoţiile de Valentine's Day au început cu mult înainte de ziua celebrării şi au adus 

în magazine o mulţime de cumpărători, care mai de care mai dornici să cumpere 

produse la preţuri cât mai mici, că doar suntem în criză. În aceste condiţii, când se 

cumpără cantităţi industriale de produse, comercianţii sunt invitaţi să facă promoţii. Ei 

nu au cum să refuze această invitaţie şi aduc avalanşe de oameni în magazine. 

 

          Sărbătorile de iarnă şi mai ales masa de Crăciun chiar au produs avalanşe 

necontrolate de cumpărători la standurile de carne de porc. Poate că aţi văzut sau nu că 

promoţia a adus cumpărătorii în stări de labilitate psihică şi mai ales de furie. S-au 

bătut practic între ei să ajungă la raft şi mai apoi au fost bătuţi de vânzători cu pachete 

de carne. Nu pot să mă abţin din râs de fiecare dată când îmi aduc aminte de această 

întâmplare. Acelaşi lucru se întâmplă la toate standurile atunci când oamenii uită că 

sunt oameni şi se comportă ca nişte animale pentru a prinde promoţia. 

 

          Dacă ar fi numai la noi în ţară problema aceasta, atunci nu s-ar lua în 

consideraţie, dar ea se regăseşte în ţări care au vechime în acest domeniu. SUA ne 

oferă cele mai interesante exemple de bătăi pentru promoţii, mai ales la magazinele de 

desfacere ale marilor case de modă. Şi că veni vorba de haine, haideţi să ne gândim la 

faptul că până să apară noile tipuri de magazine, lumea nu foarte înstărită mergea şi 

căuta produse mai ieftine direct la producător sau la SH (second-hand). De când cu 

apariţia magazinelor de tip 38000 şi supermarket, ceea ce este ieftin este la promoţie. 

 

          Şi până la urmă ce înseamnă promoţia? Înseamnă că acel produs este pe 

terminate şi nu prea se vinde. Înseamnă că acel produs se vinde extrem de bine şi acest 

lucru trebuie premiat sau pur şi simplu înseamnă că urmează să se schimbe preţurile şi 

comercianţii nu vor să-l arunce sau să rămână cu el în stoc. De aici o variaţiune pe 

tema promoţiei care se numeşte "lichidare de stocuri". Urmează acum o altă întrebare 

interesantă : cum folosim promoţiile în avantajul nostru şi fără a ne angaja în "furia 

reducerilor" sau fără a ne lăsa păcăliţi de calitatea produsului luat la pret redus? Păi nu 

avem altceva de făcut decât să respectăm următoarea vorba de duh : "omul gospodar 
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îşi face iarna car şi vara sanie". Ce vrea să însemne lucrul acesta? Vrea să spună că în 

funcţie de necesităţile fiecăruia, trebuie să ne facem cumpărăturile inteligent. Urmărim 

promoţiile, căutăm preţul mai bun dar şi calitatea, ne luăm haine groase la sfârşit de 

sezon rece şi haine subţiri la sfârşit de sezon cald, ne facem din timp stocuri de cărnuri 

şi alte produse pentru Crăciun şi suntem atenţi la termenele de garanţie trecute pe 

ambalajele produselor scoase la promoţie pentru ca nu cumva să avem surprize urâte şi 

necazuri. 

 

          Mass-media românească face poate din cal armăsar atunci când arată cum se bat 

americanii pe haine, cum se calcă în picioare cine ştie ce alt popor pentru mâncare şi 

aşa mai departe. Cu toate acestea, supermarketurile îşi fac reclama deosebit de 

agresivă pe alte căi decât cele televizate. Poate că dacă s-ar anunţa din timp la televizor 

că urmează să se facă reduceri şi nu s-ar mai afla asta din "gura satului", atunci nu s-ar 

mai omorâ oamenii şi nu ar mai distruge rafturile cu produse. Iată că am găsit un lucru 

bun şi pentru reclamele de la televizor despre care susţineam că nu sunt altceva decăt 

un motiv de maximă enervare şi stres mai ales în punctul culminant al filmelor. 

 

          Totuşi există şi faţa luminoasă a elementului "promoţie". Oamenii care cumpără 

inteligent sunt avantajaţi de acest principiu, supermarketurile angajază tineri promoteri 

şi oameni fără prea multe şanse de a-şi găsi un loc de muncă pe post de distribuitori de 

reviste de prezentare ale promoţiilor. În felul acesta numărul celor lipsiţi de ocupaţie 

scade. 
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Cine mai şofează în România - Regii şoselelor 
 

 
          Din seria "Aberaţii din România", mass-media prezintă episodul : "Analfabeţi la 

volan". De mult timp se fac cercetări în cazul permiselor auto obţinute ilegal în judeţul 

Argeş dar făra un rezultat evident şi cu multă muşamalizare din partea organelor 

legislative.  

 

          Dacă până acum poliţiştii erau luaţi peste picior şi ironizaţi pentru lipsa lor de 

inteligenţa şi de şcoală, acum a venit rândul lor să ironizeze un şofer semianalfabet. 

Poliţiştii i-au arătat şoferului o listă cu semnele de circulaţie ale căror denumire era 

scrisă sub imagine. Ce credeţi că s-a întâmplat? Şoferul s-a apucat să ghicească 

însemnătatea pozelor pentru că nu prea ştia sensul literelor de sub acestea. Dacă faptul 

că nu ştia să citească nu era de ajuns, şoferul a dovedit şi faptul că nu ştie semnele de 

circulaţie, el făcând confuzie. Iată cum se întoarce roata. Poliţiştii nu s-au răzbunat 

doar prin acordarea amenzii ci printr-o demonstraţie a inculturii infractorului. 

 

          Am spus ultima noutate în domeniu, acum trebuie să recapitulăm puţin situaţia 

completă. Din mulţimea de posesori de carnete de conducere, câteva procente sunt 

oameni serioşi care chiar ştiu ce înseamnă a conduce o maşină şi ce semnificaţii au 

semnele de circulatie şi la ce folosesc regulile de circulaţie. O mare parte, însă, sunt 

oameni care nu au învăţat în sine teoria legată de circulaţia pe şosele şi nu ştiu nimic 

din ceea ce se numeşte legislatie rutieră. O să vă întrebaţi cum este posibil acest lucru 

când examenul este destul de dificil la ora actuală şi a fost dificil şi în trecut? Păi 

găndiţi-vă că poliţiştii şi în general Poliţia ca organ legislativ nu este sfântă. Aşa cum 

peste tot se ia şi se dă "şpagă", nici în poliţie lucrurile nu stau altfel. 

 

          Examenele de obţinere ale permiselor auto sunt grele atunci când nu ai 

rezultatele la grile gata marcate. Examenul practic este şi el greu atunci când nu îl 

cunoşti pe poliţist. Revenind la cazurile (sutele de cazuri) din Argeş, este clar că totul a 

pornit din interiorul Poliţiei pentru că altfel nu se ajungea la demiteri în lanţ şi acuzaţii 

pentru "oamenii legii". Iată cum, după atâţia ani, apar alte şi alte permise auto luate pe 

nedrept. Acel şofer analfabet se adaugă minorilor şi ţiganilor care, în trecut, conduceau 

automobile fără a avea măcar câteva clase de şcoală făcute. Totuşi, în ultimul timp, se 

părea că aceste cazuri au fost eradicate. Dar de cele mai multe ori aparenţele înşală. 

 

          Destul cu lucrurile urâte din interiorul statului, haideţi să trecem şi la lucruri mai 

distractive. Poate că aţi văzut videoclipul filmat de fratele şoferului de TIR plictisit 

care s-a apucat să danseze la volan (supranumitul „Tarzan”). S-a făcut mare zarvă în 

presă şi la televiziune pe tema acestui "tirist" care, plictisit de munca realmente 

monotonă de la volan şi având alături un frate dotat cu o camera de filmat, s-a apucat 

să arate lumii întregi cum se poate conduce un TIR în paşi de manele. Trebuie să 

adăugăm aici faptul că maşina este dotată cu un sistem inteligent de "pilot automat", 

aşa cum a spus şoferul şi că viteza la care rula maşina este una nu numai legală ci şi 

prudentă.  
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Programul "rabla" cu sens propriu şi figurat 
 

 
          După cum bine ştiu mai ales conducătorii auto deţinatori de automobile 

personale, a început o nouă campanie de colectare a maşinilor cu o vechime mai mare 

de 10 ani, pentru curăţarea parcului auto de rable. Acest program, aşa cum era de 

aşteptat, a început cu o pauză. Şi trebuie să recunoaştem că funcţionarea lui nu este 

tocmai corectă. În sens figurat, în societatea românească a pornit un analog program 

"rabla". Se vor supăra pensionarii care vor citi aceast articol, dar nu mă refer aici la 

persoanele în putere şi care încă gândesc coerent ci la cei senili care totuşi simt pofta 

banilor.  

 

          Din experienţa programelor "rabla" din anii trecuţi, românii au înţeles că dacă nu 

se grăbesc nu reuşesc să prindă un loc în campania aceasta. După sloganul "graba 

strică treaba", autorităţile care coordonează aceste campanii fac în aşa fel încât românii 

corecţi şi cinstiţi care se grăbesc să depună dosarul, să aibă surpriza că treaba lor este 

stricată de "şpăgari" care probabil că încă de anul trecut şi-au pregătit frontul. Aspectul 

acesta mai că este trecut cu vederea de toată lumea pentru că nu este foarte grav. Ceea 

ce este mai grav este faptul că programul rabla este mult prea slab în comparaţie cu 

afluxul de maşini la mâna a doua (mă refer aici la cele vechi şi foarte vechi) care 

pătrund în ţara noastră şi care sunt înmatriculate chiar şi în aceste momente. Acesta 

este un paradox, dar nu este singurul. Sumele de bani primite de către deţinătorii 

rablelor sunt mult prea mici în comparaţie cu valoarea maşinilor noi. Din cauza aceasta 

nu prea rentează să îţi reciclezi maşina veche şi să faci un mare credit pentru o maşină 

nouă. Şi atunci se ajunge la situaţia în care o maşină foarte veche se dă la schimb pe 

una ceva mai nouă şi uite aşa în România se plimbă rablele de la un proprietar la altul. 

 

          Mergând mai departe cu aceast şir al întâmplărilor, ajungem la problema pe care 

şi-o pune un cumpărător de automobile : dacă va lua o maşină la mâna a doua din 

România, cu siguranţă că va primi o rablă (conform cu drumurile pe care le avem noi 

aici în ţară) ; dacă va lua o maşina la mâna a doua din Germania, aceasta va fi puţin 

mai ieftină, cu mult mai bine îngrijită şi cu mult mai puţin rablagită (doar au drumuri 

demne de lăudat). Şi atunci românul întreprinzător vine şi spune că mai bine ia o 

maşină de la nemţi cu bani mai puţini şi în care nu trebuie să investească bani de 

reparaţii decâat să ia o maşină din ţară. Şi uite aşa continuă circuitul rablelor în 

România. Nu degeaba unii spun că suntem groapa de gunoi a Europei. 
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          Închei discuţia despre maşini şi trecem la "rablele" din societate. Noua 

guvernare a demarat un program „rabla” prin care toţi pensionarii care aveau şi 

serviciu şi primeau bani de la buget pe două căi, să rămână doar cu o singură sursă de 

venit. Ştiţi bine că au fost discuţii care mai de care mai interesante la televizor în 

legătură cu această lege. Guvernul, după părerea mea, a avut cea mai bună iniţiativă de 

la Revoluţie încoace. De ce trebuie ca România să fie numită o ţara bătrână? Mai bine 

să lăsăm "rablele" să-şi trăiască fericite viaţa la pensie şi să aducem "prospături" în 

locul lor. Ei bine ce credeţi că s-a întâmplat? Aşa cum şi la maşini discutam despre 

exemplarele la mâna a doua, în societate putem vorbi de persoanele trecute în panta 

descendenta a vieţii (trecute de 40 de ani) care au început să ţină partea "rablelor". 

 

          Viaţa noastră are în teorie două pante : de la 0 la 30 de ani o panta ascendentă iar 

de la 35 în sus o pantă descendentă. Aşadar există o perioadă de aproximativ 10 ani de 

vârf al carierei , în jurul vârstei de 30 de ani. Dacă vrem să înlocuim "rablele" cu 

exemplare noi, nu trebuie să apelăm la exemplare "la mâna a doua" adică trecute în 

panta descendentă a vieţii ci la exemplare care se apropie cât mai mult de începutul 

perioadei de vârf. Aşa cum spune o vorbă veche : "pe la 30 de ani este omul copt la 

minte". Ei bine iată cum se poate face o analogie frumoasă pentru cei care o înţeleg şi 

urâtă pentru cei care se vor simţi lezaţi, între două programe modernizatoare. 

 

          Rezultatul final în cazul ambelor programe descrise mai sus încă nu s-a dat, dar 

presupun că va fi unul în defavoarea părţii noi şi tinere. Din păcate nu putem renunţa 

încă la nişte concepte arhaice sau comuniste care spun "cine nu are bătrâni, să-şi 

cumpere". Eu spun că în perioada asta complicată a istoriei, cu crize mondiale pe toate 

planurile şi cu nevoia de muncă şi coerenţă în gândire, afirmaţia de mai sus trebuie   

să-şi schimbe sensul şi să sune cam aşa: "cine nu are tineri să-şi cumpere". 

 

PS: Mulţumesc bătrânilor demni de cele mai frumoase laude care m-au ajutat la 

debutul meu în cariera de profesor şi tuturor bătrânilor de la care am avut ceva de 

învăţat. 
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Bărbatul sau femeia? 
 

 
          Din cele mai vechi timpuri a existat o "discriminare" între sexe. Bărbaţii erau 

aceia care aveau drepturi politice şi sociale deosebite, pe când femeia era cea care avea 

grijă de gospodărie şi familie. Timpul a trecut, societăţile au evoluat, s-a ajuns la un 

consens în privinţa importanţei femeii în societate, aceasta a primit drepturi egale cu 

alea bărbaţilor atât în plan politico-social cât şi în plan economic. La ora actuală 

femeile pot lucra acolo unde lucrează şi bărbaţii, pot participa la viaţa socială şi 

politică a unei comunităţi alături de bărbaţi, pot primi educaţie asemenea bărbaţilor. 

 

          Există întotdeauna excepţii de la regulă. Luaţi exemplul rromilor în rândul 

cărora vechile "discriminări" s-au păstrat. La ora actuală femeile de etnie rromă nu au 

nevoie de prea multă şcoală şi nici nu au nevoie să muncească. Ele trebuie să aibă grijă 

de copii şi de casă. Să nu mă înţelegeţi greşit, nu mă refer la rromii romanizaţi sau care 

s-au rupt de poporul lor. În familiile rupte de neamul rrom, regulile s-au modificat şi 

femeile au drepturi egale cu bărbaţii in concordanţă cu legile poporului cărui s-au 

alăturat. . 

 

          Ei bine, cu ceva vreme în urmă, am încercat să mă angajez la o grădiniţă 

particulară, dat fiind faptul că am lucrat în învăţământ şi că aveam pregătirea necesară 

pentru a face fata cerinţelor unui asemenea loc de muncă. Credeţi că am încercat doar 

la o grădiniţă? Dacă da vă înşelaţi. Am încercat la zeci de grădiniţe. La cele pe care   

le-am putut localiza am fost în persoana cu CV-ul în mână. Ce răspuns credeţi că am 

primit de cele mai multe ori? Citez : "noi angajăm doar femei aici la grădiniţă", "de 

obicei căutăm educatoare". Nu este oare acesta un caz clasic de discriminare? 

 

          Trebuie să vă spun că nu m-am simţit tocmai bine când am primit asemenea 

răspunsuri fără ca acel patron să se uite măcar pe calificările mele şi să vadă faptul că 

lucrasem într-o şcoala semispecială. Între timp am renunţat cu desăvârşire la 

încercările de a mă angaja într-o grădiniţă particulară dar nu datorită faptului că am 

fost respins de nenumărate ori ci pentru ca am găsit un alt job. Totuşi, doresc să revin 

la acest subiect şi din cauza aceasta m-am gândit că ar fi bine să fac public acest caz. 

 

          Paradoxul este că la mai toate grădiniţele particulare, patronii sunt bărbaţi. Oare 

cum se face că un bărbat poate conduce o grădiniţă din moment ce femeile sunt cele 

care ştiu cel mai bine cum să se comporte cu acei copii? Dacă este vorba de un 

domeniu strict feminin, de ce nu se respectă în totalitate acest lucru? Dacă nu este un 

domeniu strict feminin, atunci de ce se fac discriminări? La aceste întrebări nu am 

găsit decât un singur răspuns : tradiţia. Dacă într-un articol mai vechi spuneam că 

tradiţia se pierde în România, iată că am găsit un exemplu de tradiţie păstrată prosteşte. 

Trebuie să remarc faptul că cel mai bun învăţător pe care l-am văzut vreodată în viaţă 

în activitate a fost un domn, în niciun caz o doamnă. Dar cu o floare nu se face 

primăvară. 
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          Normal că am mers mai departe cu întrebările şi am ajuns la următoarea : "Oare 

de ce patronii de grădiniţe particulare caută să angajeze numai doamne şi 

domnişoare?" Dacă vă gândiţi că scopul lor este pur "părintesc" şi că doresc numai 

binele acelor copii pe care un bărbat probabil ca i-ar leza într-un mod iremediabil, vă 

înşelaţi. Acei patroni ştiu foarte bine că femeile sunt mult mai uşor de controlat şi de 

premiat şi de folosit pentru propriul profit. Ei se folosesc de faptul că angajatele 

practic se ataşază sentimental de acele fiinţe numite copii şi nu numai că nu le plătesc 

pentru adevăratele performanţe, dar le acordă "mită" sub diverse forme pentru a le 

păstra în funcţie cât mai mult timp. Dacă stau şi mă gândesc mai bine, aceşti patroni 

folosesc şi copiii pentru propriul interes, dar pentru ei nu există limite când în joc sunt 

banii. 

 

          Nu am nimic împotriva deţinătorilor de grădiniţe particulare care într-adevăr au 

pregătire în domeniul educaţional şi ştiu ce înseamnă copilul şi cum trebuie el format 

în viaţă. Din păcate aceştia sunt prea puţini. Pentru restul am o totală lipsă de respect. 

Totuşi nu pot să nu militez împotriva discriminării care se face în acest domeniu. Eu 

cred că mulţi dintre bărbaţii care simt că au pregătirea şi puterea necesară să lucreze cu 

micuţii copii din grădiniţe sunt mult mai buni în meserie decât marea majoritate a 

femeilor. Sunt convins că la un eventual test, chiar şi eu aş fi făcut faţă cerinţelor şi aş 

fi reuşit să egalez măcar una dintre educatoarele pe care le-am văzut în peregrinările 

mele pe la grădiniţele particulare fluturând alene un CV neluat în seamă. 

 

          În final doresc să le întreb pe doamne în general şi pe doamnele învăţătoare sau 

educatoare în special dacă sunt de acord sau nu cu ceea ce se întâmplă în acest 

domeniu. Credeţi că noi, bărbaţii, nu putem face faţă lucrului într-o grădiniţă? 

 

 

. 
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"Centura de castitate"   

Preşedintele este luat peste picior 
 

 
          Am găsit un nou subiect legat de domnul Preşedinte. De această dată o să-i ţin 

partea domnului Traian Băsescu în faţa celor care nu prea ştiu să-i aprecieze marile 

gesturi. 

 

          După cum ştiţi, politica economică a ţării necesită un credit în Euro care să 

asigure spatele economiei în cazul unui colaps financiar. Zis şi făcut, demersurile au 

început iar Preşedintele a apărut în faţa camerelor pentru a anunţa oficial acest lucru. 

Printr-o exprimare cât se poate de interesantă şi originală, dânsul a dorit să arate 

importanţa acestui credit pentru ţară : creditul este ca o "centură de siguranţă" pentru 

bugetul ţării. Cine credeţi că s-a apucat să interpreteze şi să refacă vorbele acestea? 

Domnul Geoana, luat la "mişto" de toată lumea, pare să fi găsit momentul răzbunării. 

 

          Ştiţi bine că răzbunarea este arma prostului. Ei bine, acest lucru s-a materializat 

din plin în acest caz. Exprimarea "centură de castitate nu de siguranţă" a domnului 

Geoana a fost cât se poate de proastă. În primul rând, această exprimare nu are nici o 

legătură cu cea a Preşedintelui şi se referă la un lucru ireal : Romania nu mai este de 

mult o ţară virgină din niciun punct de vedere. S-ar putea spune chiar că problemele 

financiare şi sociale "regulează" aceasta ţară zi de zi. Domnul Geoana ar trebui să evite 

cuvintele care conţin litera "R" pentru că nu-l avantajază. Ştiţi bine că toate posturile 

TV au criticat acest lucru şi că dicţia este prima regulă respectată de un politician bun. 

 

          Se pare însă că domnul Geoana nu ştie ce se întâmplă în televiziune sau ignoră 

în totalitate statutul său în ochii multor români. Ascultând jurnalul TV, am auzit că 

Preşedintele a dat şi replica acestor prostii ale domnului Geoana. Normal că şi această 

replică a fost criticată pentru că ar da apă la moară pentru un nou conflict. Părerea mea 

este că lipsa de conflicte ar duce la o plictiseală şi o monotonie totală în România. 

Picanteriile domnului Preşedinte animă viaţa politică şi socială a ţării. 

 

          În altă ordine de idei, presupun că ştiţi cam tot ce se poate şti despre cursele 

ilegale de maşini şi despre accidentele care au loc. Un caz grav de accident de acest 

gen a avut loc cândva în trecut şi a ieşit în evidenţă prin faptul că maşina rula cu peste 

260 de km la oră. Din păcate aceste curse există şi fac numeroase victime în rândul 

"civililor". Totuşi nu cred că aceste accidente sunt cu mult diferite faţă de cele 

întâmplate la raliuri. Ar fi bine dacă persoanele interesate de asemenea curse şi care 

vor neapărat să le urmărească pe viu, să se aşeze la o distanţă apreciabilă de pistă fie ea 

amenajată sau nu. În felul acesta nu s-ar mai întâmpla accidente şi nu ar mai exista 

victime. 
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Nu există prostie ci doar ignoranţă... 
 

 
          Pe toate drumurile auzim vorbindu-se despre prostie. Un elev este prost pentru 

că nu înţelege lecţia, un om este prost pentru că nu înţelege anumite lucruri, sistemul 

social este prost pentru că nu funcţionează aşa cum ar trebui, un animal este prost 

atunci când îşi agresează stăpânul şi exemplele ar putea continua. Întrebarea este când 

şi cum ar trebui să folosim cuvântul "prost" în exprimarea noastră în aşa fel încât să nu 

jignească şi nici să nu îşi schimbe sensul de bază? Să încerc o scurtă explicaţie… 

 

          Studiind psihologia educaţiei, un profesor ne spunea că, în cazul elevilor, nu 

există prostie ci doar ignoranţă. Ceea ce înseamnă că nu există copii sau elevi proşti ci 

doar ignoranţi. De multe ori mi-am pus întrebarea următoare : "Oare ce m-ar opri să-i 

spun unui copil că este prost?". Am găsit câteva răspunsuri interesante. În primul rând 

a fi prost înseamnă a nu te duce capul. Există numeroase cazuri de copii pe care nu-i 

duce capul fie pentru că provin din familii de oameni simpli, fie că au handicap 

mental. Însă marea majoritate a copiilor sunt normali şi au o educaţie cât de cât bună 

care îi transformă în copii deştepţi. Când devine un astfel de copil "prost"? Atunci 

când face o prostie. Prin prostie înţelegem un lucru lipsit de logică sau un lucru făcut 

din instinct care nu convine profesorului sau părintelui sau care supără pe oricine 

altcineva. Totuşi, dacă stăm să ne gândim o clipă, cele mai multe prostii sunt făcute de 

copiii plictisiţi. Şi paradoxal, prostiile lor sunt izvorâte dintr-o inteligenţă debordantă. 

 

          Este clar că spusele profesorului meu de la facultate erau cât se poate de 

întemeiate. Foarte rar există prostie în rândul copiilor. Ignoranţa tronează. Ei ignoră 

regulile de ordine interioară din şcoli, regulile de bun simţ în faţa profesorilor, sfaturile 

părinţilor şi multe altele. Dacă totuşi scăpăm cuvântul prost în adresarea noastră către 

un copil şi mai ales către un elev, trebuie să ne gândim foarte serios la urmările acestui 

fapt. Acel copil va deveni în scurt timp "prostul clasei", toţi colegii vor râde de el şi, în 

cel mai rău caz va refuza sa mai participe activ la ore. Este bine să fie evitate asemenea 

situaţii. 

 

          Generalizăm ideea de ignoranţă şi putem spune că în ziua de astăzi ignoranţa, nu 

prostia, poate fi găsită la fiecare pas. Nu prostia îi face pe oameni să nu mai citească 

un rând dintr-o carte ci ignoranţa faţă de cultură. Nu prostia îi face pe miniştri să îşi 

cureţe căile respiratorii (cu degetele) în timpul şedinţelor, ci ignoranţa faţă de cele 

discutate în plen. Aceste exemple ar putea continua la nesfârşit. Cea mai mare 

"prostie" pe care o fac românii este ignorarea regulilor de bun simţ şi din cauza acestei 

nesimţiri generalizate, noi nu suntem fideli noutăţilor lumii. Dacă nu ar exista oameni 

care să ne deschidă ochii şi să ne arate cât de ignoranţi suntem, cred că România ar 

ajunge din nou la epoca de piatră şi la pictura ruprestă şi agricultura de supravieţuire. 
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Se vor fuma bani mai mulţi pe fiecare pachet 

 

          Atenţie dragi viciaţi şi drage viciate, statul măreşte acciza pentru ceea ce vă este 

indispensabil, rezultănd o creştere a preţului ţigărilor cu 40%. Vorbim despre ţigări 

pentru că ele sunt consumate de minori şi sunt foarte dăunătoare. Alcoolul pare să nu 

producă dependenţă atât de uşor precum ţigările, dar nici el nu va rămâne la fel de 

ieftin. 

 

          Statul român a încercat multe campanii, care mai de care mai diplomatice, de 

stopare a fumatului. În primă fază au fost anunţuri televizate cu privire la riscurile de 

îmbolnăvire a fumătorilor şi mai ales a minorilor care consumă tutun în cantităţi mari. 

Apoi s-a trecut la notarea şi prezentarea acestor riscuri pe pachetele de ţigări prin text 

sau imagine. În ziua de astăzi, toate pachetele de ţigări, indiferent de calitate, au 

inscripţionate atenţionări de genul : "fumatul ucide". Şi credeţi că acest lucru are vreun 

efect asupra consumatorului? Răspunsul este, din păcate pentru banii investiţi pe 

această cale, unul singur : nu. Să fie din nou ignoranţa sau nesimţirea cea care îşi bagă 

coada? 

 

          Întrebarea logică este de ce nu au efect asemenea campanii în România sau 

oriunde în lume? Pentru că puterea de convingere a viciului este mai mare decât cea a 

omului. Chiar dacă se spune că prin voinţă oricine se poate lăsa de fumat, există mulţi 

fumători care nu reuşesc să facă acest lucru întreaga viaţă. Totuşi nu sunt de acuzat 

atât de puternic acei oameni care fumează constant şi relativ puţin, ci aceia care 

fumează haotic şi mult. În general tinerii şi copiii sunt cei care fumează haotic. De ce 

spun acest lucru? Pentru că ei depind încă de banii de acasă sau de mila colegilor şi nu 

au o "porţie" constantă de tutun pe care să o consume regulat. Atunci când prind o 

tigară, două, trei, le fumează în disperare de cauză. Ei oricum nu înţeleg nimic din 

fumat. Până la urmă şi acest viciu are logica lui şi va fi accesibil doar celor care o 

înţeleg. 

 

          Vorbeam mai devreme despre voinţă şi cum îi poate ajuta ea pe fumători să 

scape de acest viciu. Marea dezamăgire este aceea că voinţă nu intră în scenă foarte 

uşor. Mulţi au voinţă, reuşesc să se lase de fumat o vreme, dar din motive banale se 

reapucă mai aprig. Cei mai mulţi nu au voinţă dar din cauza unor boli renunţă la fumat, 

evitând astfel riscul morţii. Din păcate, numai cuvântul medicului care spune că dacă 

nu se lasă de fumat moare, aduce unui fumător voinţa. Grav este faptul că acest lucru 

nu este posibil în cazul copiilor şi că vârsta de la care aceştia pornesc, din curiozitate, 

să consume tutun este din ce în ce mai fragedă. 
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          Trecem acum la capitolul alcool şi droguri. Dacă despre droguri nu am ce să 

spun pentru că toată lumea ştie care este situaţia, în legătură cu alcoolul trebuie 

neapărat să vorbesc despre situaţia copiilor alcoolici. Nu ştiu dacă aţi urmărit jurnalele 

TV, dar acolo au fost numeroase cazuri de copii duşi la urgenţe în comă alcoolică. 

Cum este posibil ca un copil să intre în comă alcoolică? După vreo doi litri de vin 

băuţi în grabă în spatele casei este posibil. Credeţi că este normal să se întâmple aşa 

ceva în ziua de astăzi? Cu atât de multe campanii şi scumpiri, nu ştiu ce altceva s-ar 

mai putea face împotriva viciilor. Eu unul sunt anti orice viciu inclusiv al cafelei. 
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Românii sunt buni la toate... 

          Avem cultură generală puternic dezvoltată, inteligenţă bună şi foarte bună, 

nevoie de bani, forţă de muncă şi cerinţe financiare modeste. Asta ne face să fim buni 

la toate. Suntem români şi acest lucru ne face să fim văzuţi prost şi plătiţi pe măsură. 

Din păcate nu avem curajul să cerem mai mult pentru munca noastră şi asta din cauza 

fricii faţă de pierderea locului de muncă. Există oare vreun remediu pentru situaţia 

aceasta? 

 

          Spre deosebire de europeni şi chinezi şi americani, noi, cei din lumea a treia, nu 

avem în sânge performanţa şi răsplata în funcţie de performanţă. Oricât s-ar spune că 

profesorii sau orice alţi muncitori vor fi răsplătiţi după performanţe, acest lucru nu este 

posibil pentru că noi nu suntem obişnuiţi cu acest fel de a gândi. Noi nu muncim 

pentru a depăşi performanţele altora ci pur şi simplu muncim din nevoia de bani. 

 

          Ar fi şi culmea să ne gândim la performanţă atunci când trebuie să ne ducem 

zilele una cate una fără să ne putem permite luxul de a risca ceva...orice. În general 

performanţa are şi un mic procent de risc. Lucrezi ca să depăşeşti un target sau un 

record mai vechi şi rişti să nu reuşeşti. Atunci rămâi cu munca făcută şi bonusul 

neobţinut şi asta nu prea rentează în aceste zile de maximă criză şi implicit 

nesiguranţă. 

 

          Dacă ne gândim la angajaţii care lucrează pentru un patron, nu pentru stat, ne 

dăm seama că performanţa nu poate exista atât timp cât fişa postului cuprinde 

numeroase lucruri nescrise. Dacă fiecare angajat nu ar fi obligat să facă orice poate în 

firmă, atunci poate că s-ar putea discuta de performanţă. La noi însă, cei mai mulţi 

patroni îşi folosesc angajaţii pentru muncă necalificată care nu este trecută în 

contractul de muncă. Totuşi, de ce nu ripostează angajatul la o asemenea nesăbuire? 

Pentru că îşi riscă locul de muncă, salariul mulţumitor şi implicit supravieţuirea. 

 

          Există însă câteva firme care într-adevăr oferă bonusuri serioase pentru 

perfomanţe remarcabile. Să nu ne gândim aici la anagajaţii pe postul de agent de 

vânzări care îşi scot venituri substanţiale din comisioane. Dacă urmăriţi reclamele de 

joburi de pe tot felul de site-uri, o să vedeţi că angajatorii care caută agenţi de vânzări 

promit bonusuri în funcţie de performanţă. Oare comisionele sunt bonusuri? Eu aş 

spune că nu sunt altceva decât bucăţele din marele profit al firmei şi al patronilor. 

 

          Credeti că se va putea vorbi vreodată de prime în funcţie de performanţă pentru 

profesori? Ar fi ideal să se întâmple aşa, dar cu toate că sunt optimist din fire, acest 

subiect mă trimite direct într-o stare de pesimism. Totuşi, dacă vreodată s-ar întâmpla 

ca performanţele profesorilor să fie plătite, sunt sigur că haosul din sistemul de 

învăţământ ar spori. Spun asta pentru ca toţi profesorii ar alerga după bonusuri şi în 

fuga lor ar umfla notele elevilor şi ar trişa la capitolul teze naţionale sau orice 

cocursuri naţionale tocmai pentru ca elevii lor să îi reprezinte cât mai bine. Interesul 

material i-ar face pe profesori să se folosească de elevi, nu să-i educe. 
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                                            Pălăria şi inelul 

 

          În România anului 2009, nonconformismul şi noutatea sunt încă prost văzute şi 

refuzate de cele mai multe ori. Se poate vedea chestia asta foarte clar în cazul 

documentelor de identitate cu cip. Aparte de ceea ce se întâmplă la nivel naţional, eu 

am făcut un studiu la nivel personal, un studiu mai mult decât banal. 

 

          De aproximativ un an de zile am moştenit din familie un inel de aur care are o 

gravură reprezentându-l pe renumitul şi asasinatul Preşedinte american Kennedy, 

alături de numele său şi anii de Preşedinţie. Ei bine, se pare că acest inel a fost 

cumpărat de bunicul meu de la unguri, el fiind ediţie limitată şi lucrat manual. Acest 

lucru însă contează mult prea puţin pentru ceea ce urmează să scriu în acest articol. Nu 

mai ştiu exact de când, poate mai recent decat inelul, mi-am cumpărat o pălărie "de 

cowboy", o imitaţie ieftinăa de pălărie de la nişte meşteşugari, care însă mi-a rămas 

dragă şi pe care o port pentru a ma proteja de ploaie şi soare cu orice ocazie. 

 

          Aşadar avem în discuţie aici două obiecte care definesc două perioade diferite : 

vechiul inel şi noua pălărie. Să începem cu vechiul inel pe care toată lumea mi-l laudă, 

se uită la el admirativ şi în acelaşi timp ciudat. Bine, mă refer aici la toată lumea cu 

vârsta de peste 30 de ani. Ceilalţi îl văd ca pe un ”ghiul” şi ca pe o dovadă că mă scald 

în bani. Cert este că feedback-ul pe care îl produce inelul cel vechi este în mare parte 

pozitiv. 

 

          Trec acum la noua pălărie care pentru mine este cât se poate de folositoare mai 

ales în această perioadă cu vreme capricioasă. Dacă aţi văzut filmele cu Nea Mărin, aţi 

văzut că apăreau acolo americani îmbrăcaţi ciudat cu tot felul de haine interesante pe 

care lumea ba îi lua în derâdere ba încerca să-i evite. Ei bine vă anunţ că acelaşi lucru 

se întâmplă în anul 2009 atunci când apar cu pălăria pe cap. Unii oameni, cei din 

categoria adultă, se uită cruciş la mine de parcă aă fi cine ştie ce american sau cowboy 

autentic chiar dacă nu cunosc această denumire, alţii, copiii, râd cu gura până la urechi 

şi mă iau la mişto cu orice ocazie. Există şi câţiva oameni care se uita admirativ la 

mine gândindu-se probabil la avantajul pe care mi-l aduce pălăria atunci când afară 

plouă şi ei nu au nimic pe cap. Feedback-ul primit de data aceasta este negativ. 

 

          Concluzia ar fi că tot ceea ce este nou este într-un fel sau altul respins chiar şi de 

copii (la lucrul acesta chiar nu mă aşteptam) iar ceea ce este vechi este ori admirat, ori 

adus în prezent sub o formă ceva mai urâtă şi mult deplasată faţă de realitate. 
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Amintiri despre viitor... 

 

          În ziua de astăzi se cercetează ştiinţific existenţa prezicătorilor, a oamenilor care 

cunosc viitorul sau a celor care au viziuni despre viitor. Din această cauza am denumit 

acest articol "Amintiri despre viitor" şi voi dezvolta puţin tema în cele ce urmează. 

 

          Nostradamus este universal cunoscut ca fiind prezicătorul absolut al viitorului 

lumii. Se spune că el a prezis războaiele mondiale, unele dintre dezastrele naturale şi 

alte câteva aspecte care pentru vremea aceea erau practic imposibile şi implicit 

incredibile. În domeniul religios există mulţi oameni care se mândresc cu faptul că au 

primit semne de la Dumnezeu şi că ştiu când va veni Apocalipsa şi când va veni Iisus 

din nou pe pământ. La noi în ţară a existat un prezicator politic în persoana domnului 

Brucan şi încă trăieşte un altul căruia nu vrea să-i fac reclamă deci nu îi voi divulga 

numele. 

 

          Dacă Nostradamus a prezis războaiele mondiale, ce spuneţi despre Da Vinci 

care a recreat, se presupune, maşinării gen submarinul care aveau să fie inventate cu 

mult, mult, mult mai tarziu? Eu unul am două teorii legate de aceste persoane care par 

să prevadă viitorul : una este legată de capacitatea noastră superioară de a ne folosi 

creierul şi a doua este legată de o foarte puternică intuiţie (nu neapărat feminină). 

 

          Voi începe cu faptul că în prezent, oamenii normali folosesc doar o mică parte 

din capacităţile creierului, mai ales după apariţia calculatorului şi dezvoltarea lui care a 

adus calcule şi activităţi automate. Gândiţi-vă că în perioadele marilor prezicători, 

creierul era folosit mult mai intens, acei oameni fiind în mod clar mult mai aprigi în 

gândire. Acest lucru duce, pe cale logică, la concluzia că ideile extraordinare aveau o 

probabilitate mult mai mare de a apărea şi de a putea fi puse în practică. 

 

          Tot gândirea mult mai intensă şi mai rapidă ducea la o mai bună intuiţie. 

Gândiţi-vă că acei oameni nu făceau nimic mai mult decât să intuiască ce urma să se 

întâmple în urma unor cercatari şi studii intense. Dacă unii au reuşit să intuiască 

lucruri care întâmplător aveau să aibă loc într-un viitor îndepărtat, acest lucru se 

datorează numai şi numai unor sclipiri de geniu. Important este faptul că acei oameni 

au ştiut să noteze undeva ideile geniale pe care le-au avut şi intuiţiile lor extraordinare. 

 

          Vreţi să deveniţi un Brucan sau un Da Vinci sau un Nostradamus? Nu aveţi 

altceva de făcut decât să vă puneţi la punct educaţia, să aveţi cunoştinţe foarte 

temeinice legate de domeniul dumneavoastră preferat, să vă puneţi mintea la 

contribuţie şi să vă exersaţi capacităţile intelectuale non-stop şi să vă folosiţi, în felul 

acesta, în procent mult mai ridicat capacităţile creierului. Haideţi să luăm exemplul 

Brucan şi să-l dezbatem puţin. Acest om cu o experienţă în domeniul politic foarte 

vastă şi cu o cultură puternică, a început să facă previziuni politice. Credeţi că este 

singurul care poate să facă acest lucru? Eu spun că nu. Există mulţi alţi români care ar 

putea să-l urmeze, având acelaşi background (precedent) politic şi cultural. Spre 
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deosebire de restul lumii, domnul Brucan a ştiut cum să folosească la maxim toată 

informaţia care îi parvenea săptămânal prin intermediul ziarelor americane şi 

internaţionale la care era abonat. A ştiut de asemenea cum să interpreteze informaţia. 

 

           Nu vreau să anulez credinţa populaţiei în prezicători şi ghicitoare şi mai ştiu eu 

ce persoane cu tot felul de capacităţi de vedere în viitor, vreau doar să îi fac pe oameni 

să înţeleagă că lucrul acesta nu este extraordinar. Nu trebuie să ne recunoaştem 

inferiori unor astfel de oameni. Intuiţia lor şi genialitatea lor poate fi depăşită. Lumea 

evoluează, accesul la informaţie este mult mai rapid şi uşor, cu toate acestea 

inteligenţa şi creierul sunt într-un regres vizibil. Dacă vom reuşi vreodată să continuăm 

ceea ce au reuşit să facă prezicătorii, să intuim anumite lucruri, vom ajunge să ne dăm 

seama că nimic nu este imposibil. Generalizez puţin şi spun că dacă oamenii ar avea 

voinţa de a fi mai inteligenţi, atunci lumea ar fi cu adevărat în evoluţie. Deocamdată 

suntem într-o stare de aparentă evoluţie şi mascată reîntoarcere în timp. 

 

          Mai mult decât atât, printre prezicători există mulţi care fac din asta o afacere. 

Sunt sigur că vă daţi seama cam cât poate câştiga o ţigancă ghicitoare sau un Brucan 

prin prezentarea previziunilor sale politice. Ei bine ar trebui să ne ambiţionăm, să-i 

depăşim, să avem o intuiţie mai bună decât a lor, pentru că doar în momentul în care 

vom fi peste ei îi vom putea decade din drepturi şi acuza de şarlatanism. 
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Naţionala la pământ în ora Pământului 

 

          Ca orice bărbat din România am privit la televizor şi am urmărit meciul 

naţionalei de fotbal făcându-mi speranţe deşarte că va avea vreo şansă în faţa unei 

echipe a Serbiei care a venit pentru a câştiga nu pentru a-şi arăta mila faţă de români. 

Oare datorită unui meci pierdut am ignorat protejarea naturii sau a fost din nou 

ignoranţă? 

 

          Nu sunt un microbist şi nici nu sunt la zi cu tot ceea ce se întâmplă în lumea 

fotbalului, dar pot spune că "vedetele" noastre au jucat categoric prost. Ratări peste 

ratări, două goluri venite în momentele în care eram deja conduşi la diferenţă de două, 

toate acestea nu numai că ne-au dus la tragedie, dar ne lasă reci la renumele unui Mutu 

şi al unui Marica. Oricât de bine ar juca aceştia în străinătate, probabil ca puţinii bani 

de la naţională nu îi pot motiva destul. Am stat şi am ascultat comentariile jucătorilor 

şi ale antrenorului de la sfârşitul meciului şi am rămas cu un gust mai amar decât dacă 

am fi pierdut la diferenţă de 3 goluri. Se caută mereu părţile bune din joc, se evită 

realitatea practică, ne ghidăm după teorii matematice şi lucrul acesta ne scoate din 

orice cursă de calificare pentru orice campionat din orice sport nu numai din fotbal. 

 

          Aşa cum spunea un analist sportiv, o dată cu înfrângerea aceasta s-a stins nu 

numai lumina la nivel mondial ci şi speranţa unei generaţii de a participa la un 

campionat mondial. Până la urmă sârbii ne-au arătat ce înseamnă forţa fizică şi calmul 

în fotbal. Fotbaliştii români au câştigat ceva bănuţi pentru acest meci, la fel şi 

televiziunile, sârbii au plecat multumiţi cu 3 puncte câştigate şi multe amenzi primite 

de către suporterii bătăuşi. Aşadar din punct de vedere financiar totul a fost perfect. 

 

          Cât despre ora Pământului, nu pot să spun altceva decât că o floare nu aduce 

primăvara. Aceste campanii nu îşi au sensul într-o lume dezbinată de sărăcie şi crize 

frecvente. Stingem luminile pentru o oră şi ce rezolvăm? Cea mai bună întrebare este 

următoarea: câţi dintre locuitorii mapamondului respectă această zi? Câţi cunosc ceva 

despre semnificaţia ei? Ar fi mai bine dacă s-ar înceta aruncarea gunoaiele aiurea 

pentru totdeauna decât să încetăm să mai avem lumina pentru o oră. Mi se pare 

penibil. 

 

          Las la o parte fotbalul şi ecologia şi aş dori să discut puţin despre cultura 

oamenilor din sportul românesc. Apreciez şi susţin eforturile cârcotaşilor şi ale 

mondenilor de a corecta şi mai ales de a critica greşelile gramaticale şi de vocabular 

care distrug limba română. Cineva ar trebui sa ia o iniţiativă în sensul educării sau 

reeducării antrenorilor şi jucătorilor şi altor   oameni din sportul românesc cât mai 

rapid. 
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Mediocritate şi stagnare 

 

          Ceea ce vedeţi în titlu sunt cele două elemente care fac din România o ţară 

lipsită de strălucire şi importanţă. Ne lăsăm conduşi de valul crizei şi sub acest pretext 

stagnăm pe toate planurile. Lipsa de bani pare sa ne ţină pe loc, lipsă care însă nu este 

în niciun caz evidentă ci doar o mască pentru multe jocuri politice şi sociale pe care 

însă noi, oamenii de rând, nu trebuie să le vedem şi nici să le înţelegem. 

 

          Am fost îndobitociţi de regimul comunist şi continuăm să rămânem în aceeaşi 

stare care ne ţine în mediocritate chiar şi oamenii importanţi. Dacă nu cumva 

regresăm, în niciun caz nu progresăm în niciun domeniu. Stăm scufundaţi în datorii 

externe şi interne, pupăm în fund Europa pentru a ne da bani cu împrumut chiar dacă 

nu avem nevoie de ei, nu producem nici măcar atât cât consumăm şi cu toate că avem 

resurse de toate felurile nu ştim să le folosim şi preferăm să importăm produse ieftine. 

 

          Unii ne numesc pe bună dreptate groapa de gunoi a Europei, 80% dintre noi sunt 

ţigani în ochii celor civilizaţi, turiştii scârbindu-se de gunoaiele de pe falezele Mării 

Negre. Eu unul m-am scârbit de degradarea în care se scladă Bucureştiul şi mai ales 

centrul istoric al capitalei acesteia "europene". Micul Paris care a fost cândva, acum 

pare a fi micul grajd în care se murdăresc de noroi chiar şi cei care mai erau curaţi. 

Aşa cum se spunea într-o melodie, "facem slalom printre cretini" zi de zi în căutarea 

unui viitor mai bun. Avem oare vreo şansă reală de a găsi aşa ceva aici? 

 

          În zadar încearcă tinerii de astăzi să îşi facă un renume în România. Urechile 

statului şi societăţii sunt pline de clei şi nespălaţii care domină economia ţării nu 

înţeleg că banii lor nu contează deloc în faţa culturii şi artei. Oare de ce trebuie să fim 

plătiţi de patroni scârboşi care nu ştiu altceva decât să ne folosească? De ce cumpărăm 

terenuri şi locuinţe de la grandomanii imobiliari gen Gigi Becali? De ce trebuie să ne 

luptăm pentru nişte posturi mai bine plătite cu nişte moşi lipsiţi de vlagă dar care "au 

experienţă"? De ce copiii noştri trebuie să înveţe tone de lucruri nefolositoare la 

şcoală? De ce trebuie să dăm şpagă pentru a fi trataţi de nişte medici de familie 

nesimţiţi? Ei bine când vom găsi răspunsuri pentru toate aceste întrebări vom fi deja de 

mult plecaţi din ţară. Numai atunci când ieşi din acest mediu îndobitocit şi poluat poţi 

să-ţi dai seama de ce ne văd străinii asa cum ne văd (ca pe nişte ţigani murdari). 

 

          Am discutat cu o mulţime de persoane care au plecat din ţară şi mi-au spus că 

atunci când s-au întors au simţit o repulsie faţă de pământul natal. Eu nu am ieşit din 

ţara şi sunt un român prin naştere, dar asta nu mă opreşte să critic cu orice ocazie 

situaţia în care ne aflăm. Aş vrea ca aceste cuvinte să ajungă acolo unde trebuie şi dacă 

dintre cititorii mei există oameni influenţi sau care au prieteni influenţi, i-as ruga să mă 

ajute să duc aceste cuvinte cât de sus posibil. Sunt convins ca în spatele măştilor 

arogante există suflete de om chiar şi acolo unde omul de rând nu are acces. 
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          Şi apropo de "Protestul împotriva evaluării profesorilor de către părinţi şi elevi". 

Această petiţie mi se pare o aberaţie aşa cum sunt toate celelalte lucruri din sistemul de 

învăţământ din România. Câţi dintre profesori sunt cu adevărat profesori? Câţi dintre 

copii sunt educaţi cu adevărat? Câţi dintre profesori sunt plătiţi pentru rezultate? Câţi 

dintre elevi sunt olimpici naţionali şi internaţionali? De ce să semnez o petiţie care ar 

interzice dreptul la replica al părinţilor şi elevilor? Le este frică acelor profesori care 

nu-şi merită locul la catedră că vor pierde "ciolanul"? Se tem că există elevi şi părinţi 

care au mai multă cultură generală şi inteligenţă decât ei? Pentru acei profesori care îşi 

merită acest nume am tot respectul din lume şi pentru ei aş semna orice, dar din păcate 

sunt o specie pe cale de dispariţie care ar trebui protejată foarte atent de lege. 

 

          Şi dacă nici măcar profesorii nu se mai ridică la standardele normale în 

învăţământ, atunci ce aşteptări să mai avem de la generaţiile tinere? Părinţii sunt mult 

prea ocupaţi cu munca pe bani puţini, munca pentru supravieţuire, pentru a mai avea 

timp să-şi educe copiii. Se pare ca până la urmă copiii vor fi nevoiţi să se autoeduce. 

 

          Am spus mai devreme şi o repet : aş vrea ca aceste articole pe care le scriu să 

ajungă sus şi să fie citite la nivel înalt, aşa că fac un apel catre toţi cititorii acestei cărţi 

şi îi rog să promoveze opinia mea prin prieteni şi cunoştinţe cât de mult pot. Poate cu 

ajutorul dumneavoastră voi avea un cuvânt de spus în aberaţia asta în care ne afundăm 

încet. 
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1 Aprilie - Ziua păcălelilor 
 

 
          S-a consumat o altă zi a păcălelilor, a mai trecut un an, pentru unii această zi a 

fost hazlie, pentru alţii doar o zi obişnuită şi pentru cei mai mulţi o zi care se repetă de 

multe ori în an dată fiind mai ales credulitatea care îi caracterizează, dar şi ignoranţa. 

 

          Încep cu subiectul care a ţinut prima pagină a ziarelor şi primul subiect al 

jurnalelor TV : campania de calificare a naţionalei la mondiale. Ei bine, Piţurcă şi toţi 

jucătorii au fost puternic păcăliţi şi au simţit din plin acest 1 Aprilie. Austriecii au 

venit cu o echipa de compromis şi cu un jucător foarte norocos. Oare norocul a fost cel 

care a făcut ca naţionala să piardă sau poate lipsa jucătorilor de „lumină” ? Eu cred că 

echipa nu a jucat de această dată nici măcar atât cât a jucat cu Serbia. Cert este că după 

acest meci se vor face nişte schimbări proaste şi vor apărea nişte dispute aprinse în 

federaţie. 

 

          Pacienţii care au mers la farmacii să-şi cumpere medicamentele de la începutul 

lunii au fost şi ei păcăliţi de modificările de preţ. Vremea ne joacă şi ea feste în 

anumite zone. Primăvara trece dintr-o extremă în cealaltă în aşa fel încât nu mai ştim 

cum şi în ce fel să ne protejăm de boală. Şi doamne fereşte să ne loveasca boala pentru 

că medicii de familie au nevoie de bani şi ne vor lua bani chiar şi pentru simplele 

consultaţii. Suntem păcăliţi în fiecare zi cu asigurările medicale pe care le plătim. 

Bolnavii dau „şpaga” la spital numai pentru a fi ”cazaţi”, ce să mai spunem de 

tratamente... 

 

          Ca angajaţi suntem iarăşi păcăliţi frecvent. Ni se promit bonusuri şi suntem duşi 

cu zăhărelul pentru ca mai apoi să ne dăm seama că mai mult muncim necalificat decât 

calificat. Semnăm nişte contracte cu ochii închişi şi mai apoi ne dăm seama că nu prea 

facem ceea ce scrie în contract, dar asta este. Trebuie să supravieţuim, să mâncăm, să 

ne îmbrăcăm, să ne plătim dările la stat, să ne facem studiile şi altele. Pentru asta avem 

nevoie de bani şi pentru bani suntem dispuşi să facem foarte multe lucruri. 

 

          Cea mai mare păcăleală este această criză şi completează păcălelile care sunt 

lansate de politicieni în campaniile electorale. Muşamalizările care au loc în spatele 

cortinei sunt şi ele păcăleli. Încercăm şi noi uneori să ne păcălim destinul, să ocolim 

greutăţile, dar aceste glume "proaste" nu ţin şi ne duc deseori spre nenorocire. 
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Forţe invizibile 

          În ultimii ani am înţeles că există multe lucruri pe care noi, ca simpli trecători 

prin această viaţă, nu putem să le controlăm sau să le învingem. Toată lumea cultă ştie 

foarte bine că niciodată în istoria lumii nu a existat vreun om care să învingă natura 

sau destinul. Aceste două elemente au pentru mine o singură denumire : "Forţe 

invizibile". 

 

          De ce sunt forţe? Dacă ar fi să ne luăm după principiile fizicii, putem să le 

comparăm cu gravitaţia sau orice altă forţă. Natura conduce omul şi destinul îl atrage 

spre anumite activităţi, senzaţii sau sentimente. Totuşi această analogie nu poate decât 

să minimalizeze grandoarea şi importanţa acestor două elemente. De fapt nu există 

vreo definiţie pentru ele, nu există vreo explicaţie pentru tot ceea ce simbolizează ele 

şi nici măcar nu a existat cineva care să le poată cuprinde în cuvinte vreodată. 

 

          De ce credeti că m-am apucat sa le numesc "invizibile"? Cel puţin una dintre ele, 

respectiv destinul, nu poate fi văzută chiar dacă unii spun că o pot intui sau controla 

sau modifica. Cealaltă forţă, natura, este în mare parte invizibilă pentru că la ora 

actuală are atât de multe secrete încât nici măcar nu o putem înţelege în proporţie mai 

mare de 20%. Şi un lucru pe care nu-l cunoşti nu poţi nici să-l distrugi şi nici să-l ajuţi. 

 

          În ultimul timp se fac atât de multe campanii ecologice sau umanitare încât am 

impresia că lumea este oarbă. Pentru un orb atât destinul cât şi natura sunt două lucruri 

invizibile. Campaniile ecologice, aşa cum sunt ele făcute la ora actuală: "ora 

Pământului", ecologizarea unui pârâu, curăţarea gunoaielor de pe un bulevard, sunt pur 

şi simplu nimicuri pentru a proteja natura. Campaniile umanitare sunt la fel de lipsite 

de sens în forma actuală. Ajutăm nişte săraci cu mâncare şi haine în preajma 

sărbătorilor sau cine mai ştie când, dar în restul anului aceştia se întorc la sărăcie. Dacă 

destinul lor este să fie pleava societăţii, noi nu avem cum să-l schimbăm sau să-l 

controlăm. 

 

         Nimeni nu vede că natura nu are nevoie nici de ajutor, nici de protecţie şi nici nu 

poate fi distrusă vreodată. Natura este cea care are puterea de a ajuta sau de a distruge 

şi este atât de adaptabilă şi schimbătoare încât micile intervenţii ale omului sunt nule, 

fie ele în sens bun sau rău. Singurii care încă mai ştiu să primească ajutorul naturii şi 

să respecte tot ceea ce înseamnă natura sunt "ţăranii", adică locuitorii din spaţiul rural. 

De la ei ar trebui să învăţăm că natura nu trebuie nici ajutată şi nici protejată ci 

respectată. 

 

          În cazul destinului, acesta nu poate fi modificat. El trebuie acceptat şi tratat 

uneori cu indiferenţă şi alteori cât se poate de serios. Putem să intuim ce ne rezervă 

ziua de mâine într-o anumită proporţie, dar în niciun caz nu putem să intuim ce ne 

rezervă viaţa şi implicit destinul. Ar fi mult mai bine să încercăm să ne trăim viaţa 

decât să o modelăm inutil şi prostesc după propriile dorinţe şi nevoi uneori animalice.  
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Culmea furtului şi a lenei 

          Nici bine nu am scris despre lucrurile „frumoase” din România, despre 

primăvară, despre natură, despre destin, că o nouă palmă de prostie ne loveşte peste 

ochi. Gigi Becali este băgat la răcoare de hoţii care i-au furat maşina. Am tot vorbit 

despre ce se fură în România în vreo două articole anterioare sau poate mai multe, dar 

asta le întrece pe toate. Paradoxul face ca acuzatul de spălare de bani, de mită şi de 

prejudicierea statului să fie dus efectiv după gratii de către nişte hoţi oarecare. Ceea ce 

nu a putut să facă statul au reuşit să facă trei oameni. S-a zis cândva o vorbă : 

"Buturuga mică răstoarnă carul mare" şi iată că se adevereşte. În ce constă culmea 

furtului? Păi cel mai mare hoţ sau unul dintre cei mai mari este furat la rândul lui şi 

printr-o minune a sistemului judiciar este încarcerat pentru vreo trei zile bune. 

 

          Urmările acestui lucru? Numai de bine pentru Becali. Creşte audienţa la 

televiziune, toata lumea vorbeşte despre el, unii continuă sa-l înjure la un meci de 

fotbal pe care nu l-a putut urmări, alţii se roagă pentru el într-o biserica proprietate 

personală. Până şi duşmanii din fotbal par să îi ia partea de această dată. O să iasă mai 

bogat în admiratori decât a intrat. Şi cine credeţi că iese vinovat din toată parodia asta? 

Nimeni... Credeţi că Gigi a ramas fără bani? Păi nu prea se vede, altfel nu putea să 

şpăguiască tot ce a prins în domeniul judiciar. El cu gura lui a declarat că se va putea 

spune că nu mai are bani atunci cand o să vină la uşa lui cineva şi o să bată şi o să-i 

ceară să-şi plătească datoriile. Cu atât de multă pază câtă are ciobanul, mă tem că 

nimeni nu va risca să îi bată la uşă. Asta pentru simplul fapt că daca are degetul mai 

ascutit şi bătaia în uşă scoate un sunet prea puternic, s-ar putea să fie împuşcat de nişte 

gorile fără şi fără prea mult discernământ creier precum este numitul Smărăndescu. 

 

          Trec la lene. Lenea este boală cronică la noi. De la copii până la bătrâni, lumea 

suferă de lene. Acum se spune că şi lenea asta provine din criza economică. Nu mai 

are omul ce să muncească, pierde bioritmul şi-l apucă subit lenea de orice. Să vedeţi 

acum culmea lenei : mergeam într-o zi printr-un supermarket mai mult la plimbare 

decât la cumpărături şi ce credeţi că am observat? Cutii cu cate 10 ouă colorate foarte 

frumos şi gata de a fi cumpărate. Oare culoarea aceea are ceva deosebit în compoziţie? 

M-am mirat că aceste ouşoare aveau termen de garanţie de o lună. Am zis şi eu că 

poate ouăle astea or fi numai aşa de decor, făcute din ceară sau din lemn, dar cum era 

posibil să fie puse la standul de ouă naturale? Apreciez supele instant, mâncărurile 

semipreparate, dar parcă asta este prea de tot. Unde se duce tradiţia Paştelui dacă nici 

măcar un ou nu-l mai inroşim? Se duce pe apa Sâmbetei. Aşa este de mare lenea încât 

nici un ou nu se poate colora manual? Asta mi s-a parut mie culmea lenei de până 

acum. 

 

          Şi pentru final am pregătit o exagerare şi un fel de generalizare. Vreţi un 

exemplu pentru culmea combinată a lenei şi furtului? Aduceţi-vă aminte de furtul 

bancomatului, mai bine spus de smulsul bancomatului din bancă. I-a fost lene până şi 

hoţului să stea să mai desfacă frumuşel cu flexul fierul bancomatului. 
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Minele ucigaşe 

          Aţi înţeles că îmi place la nebunie să exploatez sensurile cuvintelor fie ele 

directe sau subînţelese, figurate sau polisemantice. De aceasta dată o să folosesc un 

cuvânt, "mină" pentru a desemna două elemente aducătoare de moarte: mina de 

cărbune şi mina de război. Fiecare dintre aceste două elemente a adus moarte în trecut. 

 

          Haideţi să începem cu mina de război. Înrudită cu o bombă sau cu orice explosiv 

mai cunoaşteţi, aceasta face victime pe autostrada Kabul. Din păcate iată ca un alt 

român moare departe de casă. Fie ei morţi sau răniţi, soldaţii români trebuiau de mult 

protejaţi prin retragerea de pe acel front. Ce poţi să faci atunci când NATO te obligă să 

ajuţi la menţinerea păcii? Poţi să îţi impui punctul de vedere? Dacă nici măcar englezii 

nu au reuşit, ce ar putea însemna cuvântul românilor? Nimic. Soldaţii trimişi acolo 

sunt "carne de tun" şi din păcate se întorc acasa uneori în foarte multe bucăţele 

dispersate. Arabii fanatici religioşi luptă mişeleşte, dar luptă fără oprire oricât de mult 

şi-ar dori NATO să aducă pacea. Preşedintele actual al Americii a promis că va retrage 

trupele de acolo... s-o vedem şi pe asta... Eu unul sunt pesimist în aceasta privinţă şi 

mai mult îmi dau seama că se minte foarte mult în privinţa victimelor de pe acel front. 

În spatele unor muşamalizări puternice se ascund numeroase pierderi de soldaţi. 

 

          Revenim în România şi vorbim despre mineri şi despre victimele minelor. Ca un 

făcut, cele mai multe morţi în subteran se întâmplă în zilele de weekend. Să fie oare un 

făcut, un ghinion sau pur şi simplu o greşală? Păi este o greşală imensă atât din partea 

şefilor cât şi a minerilor. Şefii acceptă lucrul în weekend plătind aceste ore lucrate cu 

salariu dublu. Minerii, din nevoia de bani, lucrează non-stop dacă este posibil. 

Urmarea? Mulţi sunt răniţi şi câţiva mor. De ce? Pentru că în weekend în mină nu se 

folosesc toţi oamenii şi nici utilajele sau sistemele de siguranţă la capacitate maximă 

din cauza economiei. Este clar că nici nu trebuie mai mult pentru ca pericolul să 

devină iminent. Degeaba s-au făcut mineriade, degeaba se dau la televizor tot felul de 

documentare legate de domeniul acesta şi implicit soluţii de mărire a siguranţei că 

minerii noştri sunt mult prea ignoranţi şi „înţelepţi”. Cine ştie câte decese mai trebuie 

înregistrate pentru a se schimba ceva în această privinţă? Oare se va schimba ceva 

vreodată? 

 

          În ultima parte a articolului trebuie să vorbesc puţin despre faptul că Gigi Becali 

o să mai înfunde celula în jur de 24 de zile. Se pare că din nou buturuga mică a 

răsturnat şpaga mare. Totuşi zvonurile spun că acesta ar fi jocul politic al Preşedintelui 

care doreşte să distragă cumva atenţia presei şi televiziunii de la propriile probleme cu 

DNA-ul. Dacă este aşa, înseamnă că deja a început campania electorală. Dacă nu, 

înseamnă că, aşa cum se ştie deja, poporul este minţit cu televizorul. Nu aş putea să 

spun dacă este bine sau rău pentru statul românesc faptul că se muşamalizează 

problemele mai grave. Pentru Gigi oricum este un plus la nivel de rating şi publicitate. 

Probabil că tablele pe care le joacă în celulă îl ajută să se relaxeze şi să ghicească 

norocul Stelei pentru meciurile din Liga în care pare să-şi fi pierdut mult din prestigiu. 
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Alte aberaţii din învăţământul românesc 

 

          Serviciul m-a condus prin şcoli şi licee şi îmi dau seama cam cât de mult se va 

schimba învăţământul nostru aberant după dispariţia inspectoratelor. Nu va mai fi la 

fel de roz viaţa profesorilor dar probabil că se va cere mai mult la nivel de performanţă 

şi seriozitate. La capitolul de aberaţii aş vrea să discut despre laboratoarele de 

informatică şi noile laboratoare AeL (Învăţare electronică avansată – Advanced 

eLearning). 

 

          Pentru început aş vrea să explic ce înseamnă AeL şi ce s-a întâmplat de fapt în 

momentul dotării şcolilor cu laboratoare de acest tip. AeL = Advanced eLearning 

(Învăţare electronică avansată) : un sistem inovator şi cât se poate de modern care 

transpune imaginea şcolii reale (cu elevi, profesori, secretari, administratori, săli de 

clasă, orare, cataloage, materiale didactice) într-un mediu virtual. Fizic vorbind, 

întreaga şcoală se poate restrânge într-o sală de clasă numită Laborator AeL. Aici se 

construieşte şi se configurează o reţea de calculatoare de ultimă generaţie, reţea care 

permite utilizarea platformei de învăţare electronică atât pentru elevi cât şi pentru 

profesori. 

 

          Până acum totul pare deosebit de simplu şi economicos din punct de vedere 

spaţial. Ei bine, aberaţia cea mai mare este că la momentul implementării nu toate 

şcolile aveau acest spaţiu (pentru laboratorul AeL) disponibil. S-au făcut nişte 

compromisuri, s-au "amenajat" nişte laboratoare în spaţii mai mult sau mai puţin 

adecvate şi s-a încheiat implementarea cu succes. Dar după asta, potopul. Potopul de 

nemulţumiri, potopul de modificări, potopul de aberaţii şi implicit potopul de telefoane 

primite de experţii AeL, cei care au executat ultima fază a implementării, cea legată 

strict de partea software a platformei şi de testare a profesorilor la locul muncii. 

 

          De la statutul de experţi AeL, mulţi atestaţi s-au apucat sa încheie contracte de 

colaborare cu cât mai multe şcoli în sensul unei asistenţe tehnice în laboratoarele AeL. 

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă de fapt acest lucru, trebuie să înţelegeţi ce face 

un expert AeL. El este pregătit şi atestat pentru implementarea şi configurarea 

sistemului, pe de o parte şi pentru instruirea şi certificarea profesorilor pe de altă parte. 

La un moment dat profesorii au fost instruiţi printr-un curs de câteva zile care s-a făcut 

în condiţii de viteză mărită pentru a se acoperi întreaga arie de lucru. Rezultatul a fost 

mult sub aşteptări pentru că profesorii nu au înţeles mai nimic din teoriile ascultate. 

 

          Aşadar, experţii AeL s-au reîntâlnit după terminarea ultimei campanii de la 

Siveco şi s-au gândit că ar fi bine să ajute profesorii în utilizarea noilor laboratoare. 

Din acest punct încep aberaţiile. În primul rând, în programa şcolară nu intrau ore 

AeL. Profesorii nu au timpul necesar pentru a ţine astfel de ore şi lecţii, mai ales că nu 

sunt obligaţi. Chiar şi acolo unde sunt obligaţi, respectiv în licee şi şcolile mari, aceştia 

nu îşi dau interesul. Trebuie impinşi puternic de la spate. În al doilea rând, aproape 

toată lumea a plecat de la implementare cu ideea că în şcolile lor s-au creat laboratoare 
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de informatică în care numai profesorii de informatică au şefia şi accesul şi din cauza 

aceasta nici măcar nu au avut curiozitatea să intre în laborator. De fapt şcolile au fost 

dotate cu laboratoare AeL, laboratoare în care toţi profesorii certificaţi prin cursurile 

AeL au acces şi obligaţia cel puţin morală să intre şi să folosească investiţia statului. 

 

          O altă aberaţie este problema banilor. Ştiti de ce mulţi dintre profesorii care nu 

au ştiut să lucreze asa cum trebuie în AeL nu au sunat pentru ajutor? Pentru că se 

temeau ca nu cumva să fie nevoiţi să plătească din buzunar intervenţia. Experţii AeL, 

nici atunci când incheiau contracte de colaborare nu vroiau să stoarcă buzunarele 

profesorilor ci vroiau să-i ajute şi să-i împingă de la spate în sensul folosirii tehnicii 

avansate. 

 

          Ajung şi la a treia şi cea mai mare aberaţie pe care am observat-o : directorii 

liceelor care au angajat persoane specializate pentru administrarea laboratoarelor de 

informatică nu au ştiut ce înseamnă asta. Nu stiu exact denumirea postului şi de aceea 

o să folosesc denumirea de administrator de laborator sau informatician. Un astfel de 

angajat are pur şi simplu obligaţia de a asigura buna funcţionare a laboratorului la 

nivel fizic şi virtual, de îmbunătăţire a lui şi de asistenţă la orele desfăşurate în el. Se 

pare că aceşti oameni erau cei mai în măsură să înţeleagă şi să pună în practică 

informaţia primită la cursurile AeL. Paradoxal sau dintr-o mare prostie, puţini dintre 

aceşti oameni au fost trimişi de directori la cursuri. S-au trimis învăţători, profesori de 

muzică sau de desen, chiar profesori de educaţie fizică dar nu s-au trimis 

administratorii de laborator. Ce s-a întâmplat mai departe? Din aceasta prostie a 

rezultat o altă aberaţie : tot acei administratori de laborator au devenit administratori 

de laborator AeL. Fără să cunoască teoretic ce înseamnă asta, ei au „rămas în pom”. Pe 

de o parte au fost curioşi şi s-au apucat să înveţe singuri, cam fără succes, pe de altă 

parte s-au confruntat cu întrebările şi problemele puse de profesorii care nu au înţeles 

de la curs nimic. Cel mai penibil lucru este pentru un administrator de reţea să nu îşi 

poată face meseria din prostia angajatorului. Nu-i aşa că devine puţin hazliu? 

 

          Toate chestiile astea pe care le-am povestit aici s-au făcut pe banii statului, 

plăţile imense fiind făcute direct de la buget, banii fiind aruncaţi cu succes pe apa 

Sâmbetei. În continuare statul se vede nevoit, prin intermediul primăriilor să înceapă 

să mai plătească încă pe atât pentru remedierea greşelilor. Oare de ce la noi 

experimentele nu se fac pe zone limitate, mici, ci se fac la nivel naţional? 

 

          Probabil că o să vă plictisească acest articol, dar trebuia să divulg nişte probleme 

din spatele cortinei. Părinţii sau profesorii ar trebui să înţeleagă că deocamdată această 

modernizare este experimentală şi să nu mai ceară profesorilor sau administratorilor de 

reţea lucruri imposibile la ora actuală. Încercaţi să înţelegeţi unde se duc banii 

dumneavoastră şi mai ales care sunt metodele prin care aceşti bani pot fi trimişi sau 

redirecţionaţi acolo unde este nevoie de ei cu adevărat nu în proiecte inutile. 
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Paştele - furia cumpărăturilor partea a II-a 

           

          Suntem un popor gurmand şi ghidat încă de un spirit gregar. Lucrul acesta se 

vede cu ocazia sărbătorilor. Ce mai contează spiritul sărbătorilor, ce mai contează 

însemnătatea lor, dacă este rost de cel puţin o masă bogată? Au început se curgă 

primele de Paşte, tichetele cadou şi cărucioarele pe uşa supermarketurilor. 

 

          Criză sau nu, mieii se taie fără oprire, rafturile magazinelor se golesc neîncetat şi 

vânzătorii nu mai prididesc cu munca. După un post atât de greu în care oamenii s-au 

abţinut de la a mânca de dulce şi totuşi scandează şi vorbesc "de dulce" fără a şti că şi 

ăsta este un păcat, încă mai mare decat cel al mâncatului, a venit timpul mulţumirii 

stomacului. Mergeam pentru aprovizionarea săptămânală în supermarket şi am 

constatat cu stupoare că nu mai erau cărucioare la intrare. Era clar că în incinta era 

nebunia pământului. Mi-am făcut curaj, am intrat şi am început să caut drumul ideal 

pentru căruciorul meu, mai mult că să nu fiu lovit de alţii decât pentru a ajunge la 

raftul dorit. Încă din primele momente am observat că preţurile nu mai erau un subiect 

interesant : vine Paştele şi avem bani, de ce să ne mai uităm şi la preţ şi să ne dăm 

seama că bananele s-au scumpit subit cu 30% ? Prăjiturile au suferit o scumpire ceva 

mai treptată, dar cu 50%. Ei bine iată cum ştiu şefii de supermarket să folosească 

împotriva noastră spiritul de observaţie pe care spiritul gregar îl decimează. 

 

          Unde credeţi că era înghesuită toată lumea? Clar că la rafturile şi frigiderele cu 

mâncare. Şi după asemenea cumpărături, ne dăm seama cum va arăta masa de Paşte şi 

de ce se întâmplă intoxicaţii şi greţuri nenumărate în ziua de Paşte. Şi dacă trecem 

peste capitolul mâncare şi ajungem la capitolul Biserică, găsim multe asemănări. 

Duminica Floriilor aduce la biserică fel de fel de persoane, în proporţie de 20% 

cunoscătoare ale tainelor sărbătorii, restul doar la o ieşire la plimbare sau la o bârfă 

mică. Am fost şi eu de câteva ori la biserică în această zi şi nu mi-a plăcut deloc 

atitudinea oamenilor şi nici scopul acestora. Dacă s-ar veni la biserică pentru o 

comuniune cu Dumnezeu şi pentru a serba aşa cum cere religia creştină Floriile, atunci 

spiritul gregar ar dispărea cu desăvârşire. El însă este prezent la momentul împărţirii 

ramurilor de salcie sfinţită, atunci când practic se dă buzna pentru a apuca braţe de 

ramuri pe care ulterior persoana respectivă le va împărţi cunoştinţelor sau cine mai ştie 

cui. Acelaşi lucru va fi ulterior vizibil şi la împărţirea luminii în noaptea Învierii. 

 

          Totuş haideţi să vedem şi lucrurile frumoase legate de acest subiect. Iisus 

Hristos a fost întâmpinat cu flori la intrarea Sa în Ierusalim şi astfel Floriile reprezintă 

o zi a florilor. Oamenii duc flori la biserică şi primesc în schimb salcia sfinţită. Eram la 

serviciu într-o şcoală de la ţară şi ascultam o lecţie de religie dedicată acestei zile. Am 

observat în primul rând că mai există şi profesori de religie tineri dar cu har şi cu 

talent, în al doilea rând am observat faptul că acei copii de clasa a III-a chiar ştiau, 

probabil mai bine decât părinţii lor şi cu siguranţă mai bine decât noi orăşenii, 
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însemnătatea sărbătorii şi a multor noţiuni religioase. De admirat este faptul că unii 

copii au avut curajul şi încrederea în profesor atât de puternice încât au recunoscut că 

părinţii lor nu-i duc la biserică în această zi. Ei bine, tema lor pentru acasă şi pentru 

vacanţă a fost să meargă la biserică şi să pună în practică toate cunoştinţele pe care   

le-au dobândit în timpul lecţiilor deosebit de interesante de religie de la profesoara cu 

har. 

 

          Tradiţia se dovedeşte a fi din nou agresată şi distrusă în marea majoritate a 

cazurilor. Totuşi este cazul să urez un sincer la mulţi ani tuturor celor care poartă nume 

de flori şi sincere aprecieri tuturor celor care se duc la biserică pentru a sărbători cu 

adevărat această mare sărbătoare creştină. 
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Scârboasele ştiri... 
 

 

          Ei bine, au fost Floriile pentru ortodocşi şi Paştele pentru catolici. Aşa cum 

obişnuiesc am urmărit jurnalul de ştiri de la televizor şi m-am aşteptat să se vorbească 

foarte mult despre aceste două sărbători creştine deosebit de importante. Aşteptările 

mi-au fost în zadar şi pot spune că "scârbos" este un cuvânt prea indulgent pentru ceea 

ce s-a prezentat la ştiri şi ceea ce se prezintă în general la jurnalele de ştiri. 

 

          Nu ştiu dacă este păcatul celor care prezintă ştirile sau a celor care adună 

informaţiile sau a celor care dau ocazia apariţiei unora dintre ştiri. Jurnalul a început 

cu omoruri, violuri şi accidente, mai apoi s-a vorbit despre revoltele de stradă din 

Republica Moldova şi abia pe la jumătatea jurnalului s-a trecut fugitiv prin subiectele 

importante ale zilei. Este posibil ca nişte oameni culţi şi dornici de a informa populaţia 

să facă asemenea greşeli? Da, pentru că nu prea putem vorbi despre oameni culţi în 

televiziuni şi nici despre oameni care sa aibă alt scop decât câştigarea banilor. Dacă 

până acum exista o deviză : "Nu minţiţi poporul cu televizorul", aş spune că în ultimul 

timp expresia a suferit modificări : "Nu scârbiţi poporul cu televizorul". 

 

          Dacă ar exista jurnalişti culţi şi prezentatori serioşi, nu s-ar mai inventa emisiuni 

de pamflet şi nici parodii. Dacă s-ar arăta lucrurile importante din realitate, atunci 

prostimea nu ar mai privi la TV şi s-ar pierde ratingul. Aşa că mai bine se 

augmentează nişte cazuri scârboase de omoruri şi agresiuni şi accidente care dau bine 

pe sticlă şi care atrag privirile tuturor. Din păcate sunt foarte mulţi cei care chiar cred 

în importanţa acestor aberatii şi care uită să se mai gândească la problemele mai 

importante. 

 

          După atâţia ani în care ştirile de la ora 17:00 ne-au prezentat porcării din mocirla 

societăţii, acum toate jurnalele TV, fără excepţie, au prins gustul acestor tâmpenii şi 

parcă a devenit o modă să prezinte aceleaşi ştiri dure la ore diferite. Dacă staţi într-o zi 

să urmăriţi mai multe jurnale de ştiri, o să învăţaţi pur şi simplu pe de rost ceea ce aţi 

văzut în primul jurnal. Pentru că şi cel de-al doilea, şi cel de-al treilea arată exact 

aceleaşi cazuri. Nu ştiu dacă instituţia CNA urmăreste ceea ce trebuie sau numai ceea 

ce nu trebuie la TV. Sunt amendate posturile TV care fac cine ştie ce reclamă ascunsă, 

cele care dau filme cu agresivitate sporită la ore de maximă audienţă, dar jurnalele de 

ştiri nu au fost niciodată măcar amendate pentru o ştire extraordinar de dură care 

prezintă spre exemplu un caz de viol. Oare de ce? Cu ce este mai prejos o ştire din asta 

decât un film cu karate? În ultimul timp ştirile sunt mai rele decât filmele horror.  

 

          Şi apropo de ştirile legate de Republica Moldova. Păi nu este clar şi limpede 

faptul că acolo se întâmplă acum ceea ce la noi s-a întâmplat în 1989? Nu era normal 

să se ajungă în punctul acesta?Atunci când peste tot în lume se încearcă abolirea 

comunismului şi a dictaturilor nu este normal ca şi la fraţii noştri de peste Prut să 

ajungă valul schimbării? Exact cum moartea omului este inevitabilă, comunismul nu 

mai are mult de trăit în secolul actual. Nu înţeleg de ce ne mirăm atât de tare de 

situaţia de acolo. Este dreptul lor să-şi revendice democraţia şi este dreptul lor să 
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apeleze la propriile metode de a face lucrul acesta. Nu ştiu ce treabă are România cu 

situaţia de acolo. Oare de ce simt unii nevoia să ne bage în aceeaşi oală cu toată 

lumea? Avem noi destule probleme la noi în ţară ca să mai avem timpul necesar 

rezolvării problemelor altor ţări. Am trecut şi noi prin procesul acesta şi se ştie foarte 

bine ce s-a întâmplat în decursul acelei revoluţii sau mai bine zis acelui război civil. 

 

          Concluzia mea este una singură : suntem atât de cuprinşi de urât încât nici nu 

mai ştim ce înseamnă frumosul. Suntem bombardaţi cu bulgări de noroi din toate 

părţile şi se pare că vrem să ne afundăm şi mai mult. Sper să existe vreodată nişte 

minţi luminate şi influente care să citească rândurile acestea şi să le înţeleagă 

simplitatea. 
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Despre mafie şi mafioţi... 
 

          Înainte de Paşte mergeam cu trenul de la Bucureşti spre Băile Herculane. 

Dezgustat de ţigănia din tren şi de faptul că vagoanele antice nu avea nici măcar o 

urmă de căldură, am hotărât să mă plimb puţin pe coridor şi să-mi mai dezmorţesc 

oasele. Din primul moment în care a venit controlorul, a şi început distracţia. 

 

          Îl vedeam cum trece din compartiment în compartiment şi cum era clar 

dezamăgit de condiţiile de drum şi mai ales de pasagerii neplătitori. Doi huligani, 

câteva ţigănci, nişte "ţărani" cu un limbaj neortodox, toţi au fost apostrofaţi şi daţi 

afară din compartiment şi din vagon. M-aş fi aşteptat ca măcar ţiganii să coboare în 

vreo comună sau vreun sat. Spre marea mea surpriză, toţi au coborât în Craiova. 

 

          Dar până să ajungem în Craiova, am mai avut de parcurs ceva drum şi a trebuit 

să suportăm aceste elemente antisociale timp de vreo două ore. Întâmplător am intrat 

în vorbă cu un absolvent al Facultăţii de Drept şi notar public rezident. Am înţeles 

faptul că făcea parte dintr-o familie influentă din Craiova şi că meseria lui este un 

coşmar zilnic în oraşul respectiv. Mi-a povestit despre mafia craioveană şi mi-a spus 

că televiziunea are în mare parte dreptate atunci când vorbeşte despre războaie de 

strada şi găşti de cartier. Paradoxal, mi-a spus că iubeşte Bucureştiul şi că abia aşteaptă 

să se mute acolo împreună cu familia. Ma gândeam dacă sinceritatea lui nu masca 

ceva… 

 

          M-am întrebat în gând dacă nu cumva a dat o dovadă de disperare în momentul 

în care a lăudat atât de mult capitala ţării. M-am abţinut de la nişte critici care probabil 

că i-ar fi tăiat entuziasmul. I-am ţinut isonul discuţiei pentru a afla mai multe lucruri. 

Mi-a spus că este apostrofat mereu de cei cărora le oferă servicii de calitate şi că s-a 

săturat să fie "scuipat" zi de zi de nişte oameni pe care i-a ajutat. Cât despre ţigani, 

părea să fie total împotriva ideii. Am încercat să-i spun că există şi ţigani demni de 

laudă doar ca ar fi fost o minune să il pot convinge doar prin vorbe şi teorie. 

 

          Printre altele mi-a spus şi despre faptul că banii primiţi din fondurile europene 

sau orice fel de fonduri se duc nu pe apa Sâmbetei ci pe drumul cartierelor 

rezidenţiale. A spus că se fură orice de peste tot acolo în Craiova. Nu am putut decât să 

ripostez şi să-i dau exemplul Ploieştiului şi al judeţului Prahova(PH). Supranumită 

„patria hoţilor”, zona aceasta este plină de ţigani şi de hoţi. Aş putea oare să cred că în 

Craiova situatia este cu mult mai gravă? Sau acest om era un pic prea cuprins de 

entuziasm? 

 

          Dumneavoastră ce credeti? Va avea acest om un şoc extraordinar când va ajunge 

să cunoască mafia din Bucureşti? Va dori să se întoarcă acasă? Eu unul nu ştiu ce să 

zic. Mă mir că nu a reuşit să îşi dea seama de adevărata faţă a Bucureştiului dat fiind 

faptul că avea o convingere puternică : aceea că televiziunea nu minte niciodată. 
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Porcii nu zboară dar bolile lor da... 
 

 
          Doamne fereşte să rămânem şi fără porci. Ce ar mai mânca Nichita? Ce s-ar mai 

eutanasia înainte de moarte? Ce animal ar trebui lipsit de stress înainte de moarte? Ce 

ar mai tăia ţăranii de Crăciun? Cine ar mai grohăi înafară de "porcii" din conducere? 

Sperăm să nu ajungă şi la noi gripa porcină mai nou numită noua gripă. 

 

          Ce este mai interesant, este faptul că românii au idei constructive. Au schimbat 

numele acestei gripe pentru a nu fi interpretabil. De ce să nu se mai vândă porcii în 

magazine? Doar pentru că în Europa a ajuns o boala din Mexic? În niciun caz. Dat 

fiind faptul că boala nu se transmite prin carnea porcului, atunci nu este niciun pericol. 

Numai să aibă grijă tăietorii să-şi ţină respiraţia atunci când ucid porcul. 

 

          Să vedeţi cum o să mâncăm carne de porc purtând măşti pe figură. Aşa cum 

spuneam în titlu boala aceasta este zburătoare. Se transmite pe calea aerului şi mai 

grav este că are simptome asemănătoare gripei sau simplei viroze respiratorii. De 

parcă nu ne-am obişnuit cu carantinele... Se spune că nu există vaccinuri pentru 

această boala şi totuşi eu unul cred că sistem imunitar impotriva ei există. Am văzut 

multe filme cu situaţii de genul acesta. Oare de data aceasta o să apară sângele 

salvator? 

 

          Deja încep să aberez pe o tema cât se poate de serioasă. De data aceasta 

televiziunile fac un lucru bun. Ne anunţă despre evoluţia bolii şi despre treptata 

apropiere a ei. Eu în locul autorităţilor aş începe carantina la aeroporturi şi graniţe de 

foarte devreme. Dar aşa cum este normal, se aşteaptă boala pentru a lua măsuri. Şi mai 

rău este că atunci când aceasta vine, după aşteptări lungi, autorităţile sunt luate pe 

nepregătite şi trec la măsuri de maximă urgenţă prin arderea animalelor de vii. 

 

          Dacă în următoarea perioadă scăpăm cu porcii întregi şi nevătămaţi şi nu va 

trebui să purtăm măşti, înseamnă că într-adevăr trăim în Europa. Eu mă tem însă că 

marea Europă nu va face faţa bolii mexicane. O să ajungem să întrecem recordurile la 

menţinerea respiraţiei. Până când ajungem noi să purtăm măşti ca mexicanii o să ne 

îmbolnăvim de o mie de ori. Nu ştiu dacă aţi văzut la televizor dar nici ei nu purtau toţi 

mască. Oare unii sunt imuni? Cred că suntem noi mult prea sperioşi pentru aşa ceva şi 

mult prea panicari. Noi oamenii nu noi românii. Dacă ar fi aşa rapidă aceasta 

îmbolnăvire atunci şansele de a o opri cu o simplă mască ar tinde spre zero. 

 

          Totuşi să ne rugăm pentru imunitatea ţării şi a Europei faţă de boala aceasta. 
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1 Mai animalic... 
1 Mai muncitoresc, 

Pentru cei ce lenevesc, 

1 Mai muncitoresc, 

Micii iar se perpelesc. 

 

          Cam acesta a fost motto-ul zilei de sărbătoare. 1 Mai este ziua liberă a tuturor 

muncitorilor, cel puţin aşa se spune. Probabil că funcţionarii publici nu muncesc şi cei 

care se înţeleg mai bine cu patronii la fel. Magazinele sunt deschise, ai de unde să 

cumperi câte ceva, deci clar ziua asta nu mai este de mult ce a fost cândva. Între timp 

totul se transformă într-o minivacanţă pentru că, picând la sfârşit de săptămână, 

norocoşii care nu lucrează sâmbată sau care şi-au luat liber pot pleca 4 zile undeva. 

 

          Şi până aici totul este frumos, merită şi muncitorii o zi liberă şi mai ales o zi de 

sărbătoare, merită şi partidele un motiv să-şi facă publicitate, merită şi studenţii un 

motiv în plus să tragă beţii crunte la mare, merită şi muritorii de rând să mănânce micii 

gratis de la marele Vanghelie şi tot aşa. Ce să mai zic de supermarketuri care au dat 

lovitura? 

 

          Ce ne facem cu ploaia de la munte şi cu zăpada din Făgăraş şi cu vântul de la 

mare? Păi le lăsăm la o parte şi îi tragem nişte grătărele să miroasă toată Valea 

Prahovei şi a Oltului şi a mai ştiu eu a cărei ape de prajală. Ce dacă distrugem parcul 

cel mai mare din Bucureşti sau o plajă din Vama Veche? Ce dacă o zi întreagă trebuie 

să strângă după noi gunoierii hârtiile şi resturile aruncate aiurea? Dacă se frig micii şi 

curge berea atunci totul este foarte bine, fără să conteze urmările şi concluziile. 

 

          Şi ce să vezi? Tocmai când savurau micii PSD-işti toţi aurolacii din sectorul lui 

Vanghelie, atunci a venit şi ploaia torenţiala. Şi să vezi cât de inventivi sunt proştii... 

doar au mintea odihnită. Au luat scaunele şi mesele civilizat aşezate în parc şi le-au 

folosit drept umbrele. Ce dacă s-au rupt şi sunt tot din banii lor plătite? Şi dacă este 

prostie atunci să fie până la capăt : înainte de ploaie s-au întâmplat nişte bătăi pe nişte 

tichete care se materializau în 4 mici şi o bere. Uite aşa ne arată jurnalul de ştiri peste 

hotare... ca nişte animale imbecile şi murdare care ar mânca şi de pe jos dacă este 

gratis. 

 

          Dacă am vorbit de aurolaci şi de huligani, acum să trecem la studenţi. Unii ştiu 

să se distreze fără să producă harmalaie şi pagube, alţii ştiu să se îmbete ca proştii şi 

apoi să umple plajele cu scuipat, vomă şi gunoaie. Am făcut diferenţa asta pentru că nu 

vreau să generalizez. Şi oare de ce sunt arătate la televizor numai cazurile acelea de 

huliganism? Acelea aduc rating nu? Acele sunt pe gustul milioanelor de proşti din ţară. 

 

          Că tot veni vorba de televiziune, renumitul Mădălin Ionescu şi al său talk-show 

vor să întreacă OTV-ul. Dintre toţi invitaţii de vază pe care i-a avut : manelişti, lăutari, 

circari, admir doar taraful de la Clejani. Dânşii au fost singurii care într-adevăr au 

demonstrat că se poate. Au avut dorinţa expresă de a cânta live fără să îi intereseze 

faptul că toţi ceilalţi au făcut renumitul playback. Asta se numeşte a fi lăutar. 
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          Dacă am ajuns să facem economie la vagoanele de tren înseamnă că în curând o 

să mergem cu Loganul în loc de autocar în turul României sau al Europei. În Gara de 

Nord a fost tămbălău mare oameni buni. Nu au avut loc tinerii în trenul spre mare. Din 

vorbă în înjurătură s-a ajuns la un compromis. S-au adăugat 6 vagoane unui personal 

care deja avea suma impresionantă de 5 vagoane în dotare. Oare suntem un neam de 

masochişti? Sau aşa ne-a învăţat pe noi civilizaţia că este mai bine să ne îngrămădim şi 

să ne omorâm pentru un sfert de loc în tren? La întrebarea aceasta numai martorii ne 

răspund. 

 

          Cu an ce trece sunt din ce în ce mai scârbit de sărbătorile noastre. Deştepţi şi 

norocoşi au fost numai aceia care au ales ca destinaţie de 1 Mai Bulgaria. Acolo a fost 

linişte şi pace, grad de ocupare minim, faliment curat pentru hotelieri, dar măcar totul 

a decurs calm. De data asta nu pot să-i mai critic pe cei care pleacă peste hotare în 

vacanţe fără a-şi cunoaşte întreaga ţară şi frumuseţile ei. Dar numai de data aceasta. 
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Îşi bat joc de învăţământ şi de elevi... 

 

          Situaţie fără precedent în învăţământul românesc. Cea pe bună dreptate 

denumită Abramburica a mai abramburit o dată sistemul. Pentru ce sunt făcute datele 

exacte? Exact ca şi legile, pentru a fi reprogramate. Deja profesorii începuseră să se 

obişnuiască, de câţiva ani, cu tezele naţionale sau unice. Elevii se obişnuiseră şi ei cu 

un nou stres naţional. Asta până când inevitabilul s-a întâmplat. Sistemul s-a schimbat 

iarăşi. 

 

          Încă de ceva vreme bună se discuta despre boicotarea tezelor unice, ale 

examenului de BAC şi despre greva generală. Profesorii, reprezentaţi de la fel de 

disperaţii sindicalişti, începuseră cu vreo două săptămâni înainte de ziua cea mare să 

culeagă semnături în legătură cu acest subiect. Liste peste liste împinse de directori sub 

nasul profesorilor, lăsate la vedere în cancelarii, poate văzute chiar şi de copiii care, în 

necunoştinţă de cauză, se bucură că mai au câteva zile de învăţat... Pentru ce tot acest 

lucru? Pentru nişte bani care nu vor veni niciodată pentru că nu au de unde să mai 

vină... 

 

          Oare de câte ori va trebui să li se repete profesorilor că nu există bani la buget? 

De câte ori vor trebui să se mai facă greve care să strice bunul curs al învăţământului? 

De câte ori vor mai exista modificări în sistemul acesta şubred care se ruinează pe zi ce 

trece? De ce nu se gândeşte nimeni la binele copiilor? De ce nu mai există acei 

profesori dedicaţi muncii care să treacă peste orice şi să îşi facă meseria cu simţul 

răspunderii? Unde sunt profesorii care reprezentau o a doua familie pentru elevi? 

Toate au dispărut, s-au îmbibat în sucuri gastrice. Totul trece prin stomac şi prin 

buzunar. Oricine are nevoie de bani şi încearcă să-i câştige pe tot felul de căi. În lumea 

asta mare în care trăim există afaceri peste afaceri, bogaţi şi săraci, firme şi societăţi, 

dar nicăieri în lumea asta învăţământul nu este mai prost văzut ca în România. 

 

          Copiii aceştia din ziua de astăzi, copii cu posibilităţi mult mai mari de informare 

şi documentare sunt prinşi în jocurile de culise ale politicii. Sunt folosiţi pe post de 

cobai pentru experimente care nu au nici cea mai mică şansă de happy end. Ţin cu 

aceşti copii şi le înţeleg ieşirile şi dorinţele şi tot ce înseamnă "răutăţi" pentru ca ei 

sunt ţinuţi în urmă de sistem, sunt plictisiţi şi dornici de mult mai mult decât li se poate 

oferi în şcoli. Dacă dumneavoastră credeţi că profesorii nu ar putea să aducă un plus 

educaţiei vă înşelaţi amarnic. Paradoxal, de la dânşii porneşte revoluţia din învăţământ. 

Dânşii pot, cu cheltuieli minime şi cu mult talent să deschidă ochii acestor copii şi să-i 

înveţe cum să înveţe eficient. Eu fac parte din prima generaţie de astfel de cobai. Eu 

am deschis drumurile, inconştient, spre ceea ce se întâmplă astăzi. Ar trebui să-mi pară 

rău că nu eram mai matur la acea vreme? Aveam ce să fac? După părerea mea nu. 

 

          Trebuie ca elevii să aibă acasă un calculator? Trebuie ca elevii să aibă acasă 

cărţi? Trebuie ca elevii să aibă acasă televizor? Nu. Trecutul, tradiţia, ne învaţă că 

şcoala era aceea care aducea noutăţile în creierul copiilor şi care le deschidea drumul 
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spre cunoaştere. Acum s-au schimbat rolurile... Şcoala este un loc de plictiseală şi de 

joacă, informaţiile serioase se găsesc la televizor şi pe Internet. De ce oameni buni? De 

ce stimaţi domni profesori? Pentru că nu aveţi numai interes material şi lene. 

 

          Îmi pare bine că am părăsit sistemul de învăţământ. Îmi pare bine că am reuşit să 

merg mai departe şi să particip la modernizarea infrastructurii din şcoli. Îmi pare însă 

rău că deocamdată nu pot să influenţez cu nimic societatea. Am citit şi vă spun şi 

dumneavoastră ca am rămas în urmă cu aproximativ 150 de ani faţa de minunata 

Europă. Acum câţiva ani, Brucan spunea că suntem în urmă cu vreo 50 de ani. Nu este 

cam rapid regresul? Mergând numai pe interes şi neglijând copiii vom ajunge să 

rămânem undeva în altă eră decât restul lumii civilizate. O să ne depăşească triburile 

africane. Somalezii pe seama cărora noi facem bancuri o să ajungă să ne scuipe. Şi 

paradoxal, îmi vine în minte o imagine care ne duce şi mai în jos în scara evoluţiei : 

sunteti conştienţi că în 200 de ani americanii au ajuns să predea europenilor lecţii de 

economie şi de societate? Ce ne facem? Forţăm mâna străinilor care abia aşteaptă să ne 

cumpere minţile luminate. Asta în condiţiile în care pepiniera noastră nu mai are 

cultivatori... 

 

          Sunt total scârbit de situaţia de astăzi din învăţământ şi sunt total înfricoşat de 

viitorul imaginii ţării noastre. Din spatele unui laptop ieftin, postând articole de doi 

bani (aşa cum spunea cineva acum câteva zile), ascultănd muzică RAP, vă mai ofer un 

motiv de plictiseală. 
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Printre birourile unei primării... 

 

          Profitând de o situaţie interesantă, am reuşit să ajung într-un final la o primărie 

să duc nişte acte. Am trecut prin atât de multe experienţe neplăcute în cadrul acestei 

instituţii încât mă aşteptam ca şi într-o zi frumoasă de primăvară să am aceleaşi infinite 

neplăceri. Totuşi norocul m-a făcut să-mi schimb puţin părerea şi să cunosc persoane 

noi... 

 

          Este clar că în ultimele luni am bătut în lung şi-n lat comuna şi tot atât de mult 

m-am plimbat şi prin primăria ei. Sunt doar câteva birouri în care nu am intrat şi doar 

câteva persoane pe care nu le-am vizitat. Doar ştiţi şi dumneavoastră cât de greu se 

semnează o hârtie, dacă se semnează... Trimis de firmă să iau semnături pe nişte acte, 

aveam deja un traseu pe jumătate cunoscut pentru că jumătatea cealaltă era mereu 

schimbătoare. Ori că nu aveau chef să semneze, ori că nu aveau timp pentru chestii din 

astea minore, nu prea am ajuns cu semnături la firmă pentru că ştampilele necesită 

doar o singură mişcare de apăsare în timp ce o semnătură necesită mişcări complexe... 

 

          De data aceasta, am întâlnit o persoană pe care o ştiam din vedere şi care într-un 

stil admirabil mi-a luat hârtiile din mână şi m-a plimbat în vreo trei birouri până când 

am plecat cu semnături şi totul in ordine. Mi-am pus întrebarea dacă nu cumva 

persoana asta a primit o primă mai mare şi de asta era fericită... Poate restul au avut 

salariile "îngheţate" şi au îngheţat cu totul. Nu ştiu ce să spun. Cert este faptul că de 

această dată am fost norocos. În mod normal, dat fiind faptul că "prietenii" mei erau 

plecaţi în concediu, aş fi putut aştepta mult şi bine prin primărie cu actele în mână... 

 

          Cum o minune nu ţine prea mult, în momentul în care am încercat să cunosc mai 

bine această persoană care părea de încredere, am avut surpriza să văd că era la fel ca 

toţi ceilalţi, foarte secretoasă. Ar trebui să înţeleg de aici ori că este "suplinitoare" ori 

că într-adevăr era mulţumită de vreo primă şi nu garanta că va mai fi aşa şi data 

următoare. Sunt sigur că aţi păţit aşa ceva şi dumneavoastră şi nu doar o singură dată. 

 

          Şi precum ziua era aşa frumoasă şi vremea atât de bună pentru plimbări în aer 

liber, poliţiştii erau şi ei la post, pe şosea, unii dirijând, alţii dând amenzi. Celor care 

dirijează nu am nimic să le reproşez pentru că fac treabă bună. Despre ceilalţi am 

numai cuvinte de "laudă". Cred că aţi păţit de multe ori să fiţi prinşi de strângătorii de 

puncte şi amenzi... Şi cred că tot de atâtea ori aţi fost puşi în situaţia să discutaţi cu 

nişte oameni care abia ştiau să scrie două cuvinte pe nişte amărâte de procese verbale. 

 

          Lumea evoluează şi poliţiştii o dată cu ea. De ce să mai stea la un bacşiş de la un 

simplu şofer amator? Mai bine să tragă spre ţeluri mai înalte şi câştiguri mai 

substanţiale. Acum ei opresc microbuzele pline cu persoane în mijlocul câmpului şi 

dau amenzi şoferilor profesionişti pentru că au prea multe persoane în maşina. Cum 

este posibil ca în România, unde disperarea atinge probabil vârful importanţei să te 

aştepţi la altceva decat la un haos total atunci când vine vorba de transport? 
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          Dacă poliţiştii ar fi oameni cu scaun la cap, s-ar gândi şi ei că în momentul în 

care un om trebuie să ajungă la serviciu, mai ales un român, el este în stare să se suie 

nu în ci pe microbuz sau autobuz sau tren. La fel şi dacă românul vrea să ajungă la 

mare sau la munte. Cum poate fi acuzat un şofer care luptă cu astfel de fenomene că a 

luat prea mulţi pasageri? El încearcă să contracareze disperarea dar când vede că nu 

mai poate suporta preferă să lase lucrurile să curgă şi atât, fără să-şi mai distrugă 

nervii... 

 

          S-au mai deşteptat poliţiştii dar tot fără minte au rămas.  
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Este vina crizei... 

 

          Din nou vorbim despre criză. Am mai avut un fragment de articol în care am 

spus că tot ce este rău astăzi în România se întâmplă din cauza crizei. Să ştiţi că de 

atunci şi până acum s-a mai umplut paharul cu o serie de noi argumente şi ştiri. 

 

          Vezi un aurolac pe stradă şi te întrebi de ce stă şi cerşeşte. Din cauza crizei... nu 

mai are ajutorul social puterea să-i hrănească pe toţi. Mergi în autobuz sau în magazin 

şi mori de cald pentru că nu merge aerul condiţionat. Este clar nu? Este vina crizei. Nu 

se mai cumpără case şi nici apartamente, nici chiar maşini prea multe. Este din cauza 

crizei. Se cumpără argint şi aur (în funcţie de posibilităţi) în cantităţi mari. Este chiar şi 

asta din cauza crizei nu? Au televiziunile tot mai mult rating datorită proştilor care se 

cred mari bogătaşi. Asta este tot din cauza crizei pentru că inteligenţii şi culţii nu au 

bani pentru a se afirma şi poate nici dorinţa de a intra în jocurile perverse ale societăţii. 

 

          De fapt criza este datorată banilor. O astfel de criză poate fi învinsă numai la 

nivel psihologic. În momentul în care eşti conştient că nu ai ce face şi trebuie să mergi 

mai departe şi să te mulţumeşti cu atât cât ţi se dă, abia atunci vei reuşi să treci peste 

plafonul psihic denumit "criză". Logica pierderii spune opus faţă de ce se arată la 

televizor. Cei care au cel mai mult de pierdut sunt tocmai cei care câştigau foarte bine 

şi încep să piardă procente importante din venituri. Aceştia s-au avântat în nişte credite 

gigantice şi vor avea greutăţi în a le plăti. Oamenii de nivel mediu nu au de pierdut 

decât poate anumite mofturi. Cât despre săraci, ei nu au decâat de câştigat de pe urma 

crizei. Preţuri mai mici, ajutor social mai mare, ei chiar nu se pot plânge deloc. 

 

          Aşadar nu trebuie să dăm vina mereu şi mereu pe criză. Cred că o să ajungem în 

ritmul acesta să spunem că dacă am făcut o carie a fost din cauza crizei. Dacă v-aţi 

uitat în ultimul timp la televizor probabil că aţi văzut că există şi cazuri mai grave de 

criză. Americanii cu ale lor credite ipotecare îşi pierd casele. Stau pur şi simplu în 

corturi, pe stradă sau pe unde apucă. În marele Las Vegas românii ori sunt homeless 

(fără casă) ori sunt mari afacerişti. Şi afacerile în ce constau? În cumpărarea şi 

vânzarea caselor părăsite de americanii afectaţi de criza economică. 

 

          Exemplul de mai sus ar trebui să fie de ajuns de puternic pentru a arăta că se 

poate şi mai rău şi că noi, cu o ţară mai săracă, suntem mult mai puţin afectaţi. Deja 

devin plictisitoare discuţiile despre criza economică aşa că închei şi eu aici articolul 

prezentându-vă o ipostază interesantă a unui altfel de aurolac sau mai bine zis de om al 

străzii. 
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Vi se pare cumva cunoscută imaginea aceasta? La americani se 

numeşte "Homeless", la noi se numeşte "Aurolac" 
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A venit căldura şi focul campaniei electorale... 

 

          Ei bine da, începe să se încingă atmosfera. Se pare că au început deja primele 

semne ale unei veri toride şi în paralel au început şi primele mişcări electorale. Cam 

devreme şi pentru primul fenomen şi pentru al doilea. O să le iau pe rând şi o să intru 

puţin în amănuntele unui subiect aducător de infinit rating pentru televiziuni. 

 

          Ca de obicei, sursa mea de informatii o reprezintă televiziunea şi mai ales 

jurnalul de ştiri. Paradoxal, nu o să interpretez informaţii primite ci informaţii 

descoperite. Să încep cu temperaturile ridicate. Păi dacă vă aduceţi bine aminte, în 

fiecare vară, bătrânii şi copiii sunt sfătuiţi să se protejeze de soarele arzător stând in 

casă la ora prânzului. Cine credeţi că se plimbă cu autobuzul în miezul zilei de 

Duminică? Păi un grup de bătrânei şi un alt grup de alcoolici şi aurolaci. Dacă despre 

acoolici nu am prea multe de comentat pentru că nu îmi face plăcere subiectul, despre 

bătrânei pot spune că practic se sinucid. Un autobuz cu o temperatură de peste 30 de 

grade plin de mirosul greu al împuţiciunii aurolacilor şi de microbii strănuturilor unora 

este moarte curată pentru un organism slăbit. Chiar dacă au sisteme de aerisire 

moderne şi multe geamuri, autobuzele sunt şi ele folosite cu economie. Criza asta 

omoară persoane până la urmă pe tot felul de căi mai mult sau mai puţin directe... 

 

          Şi stând aşa liniştit şi calm în autobuzul "groazei" nu aveam altceva mai bun de 

făcut decât să mă uit pe geam şi să mă gândesc la răcoarea apartamentului. Ce puteam 

să văd ieşind în evidenţă? Panourile pentru campania electorală. Mari şi de un albastru 

strident, brăzdate cu dungi albe, ele aşteptau să fie acoperite cu afişe, cu poze şi cu 

sloganuri. Deja erau pe jumătate ocupate, dar nu am avut nici timpul şi nici răbdarea să 

citesc nişte sloganuri. Poate cândva o să comentez în stilul meu nişte cuvinte de pe 

afişe... 

 

          În toiul tezelor naţionale, elevii din clasele terminale ale ciclului primar s-au 

distrat pe la anumite centre liceale. Ei au putut să afle câteva lucruri despre ceea ce 

înseamnă liceul şi să adune nişte pliante ale liceelor. Ei bine, între două zâmbete elevii 

de liceu reprezentanţi ai instituţiilor pe care le frecventează au mai tras câte un fum din 

tigară, au mai înjurat la colţ de stradă şi multe altele. M-a mirat faptul că până şi fetele, 

oricât de elegante ar fi fost, aveau neruşinarea să fumeze sub ochii profesorilor şi ai 

directorilor veniţi în vizită la prezentările ofertelor şcolare. Haina nu îl face pe om... 

 

          Şi dacă tot am amintit despre tezele naţionale, trebuie să mă amuz neapărat. Aţi 

văzut la televizor că subiectele au fost tipărite greşit? Credeţi că sunt nişte profesori cei 

care le scriu? Vă spun eu sigur că nu. Sunt nişte analişti programatori care oricum nu 

lucrează în funcţie de calitate ci în funcţie de cantitate. De fapt pentru asta sunt plătiţi. 

Au fost greşeli multe şi anii trecuţi dar de atunci şi până acum chestia asta a devenit un 

bun aducător de rating. De ce să mai râdem de gafele elevilor? Haideţi să bufnim în râs 

şi atunci când forumurile de conducere şi control greşesc. Şi apropo de greşeli, 

ascultam o discuţie interesantă între un profesor de muzică şi o fostă profesoară 
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metodistă. Dânsa se lăuda că a studiat la faţa locului metodicile din alte ţări, aşa cum 

era normal, dar nu asta era interesant în discuţie. Îi dau dreptate doamnei care spunea 

că la ora actuală profesorii metodişti nu prea ştiu bine ce au de facut. Păi dacă nu li se 

mai dă protocol gras şi plată suplimentară pentru inspecţii, ce rost îşi mai are 

învăţatul? Cu ce scop să mai fie dânşii la zi cu ultimele noutăţi din domeniu dacă nu au 

nimic în plus de câştigat? Lenea este mare şi materialismul dus la extrem. 

 

          Şi uite aşa am mai criticat puţin învăţământul, am mai batjocorit puţin aurolacii 

şi beţivanii, am mai criticat bătrâneii inconştienţi pentru atitudinea lor greşită faţă de 

sfaturile medicale primite şi continui să scriu fără să văd vreo schimbare în bine. 
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DNA - Direcţia naţională antifotbal 
 

 
          Ultima găselniţă a DNA-ului este lumea sportivă şi în special lumea fotbalului. 

Televiziunea ne ţine la curent cu toate acuzările, cu toate arestările şi cu toate 

eliberările rapide. Tot acest joc a început să devină previzibil şi mult prea monoton. 

 

          Se pare că deschizătorul de drumuri a fost, ca întotdeauna, Gigi Becali, chiar 

dacă în cazul lui totul a fost acoperit într-o umbră de ambiguitate legată de furtul 

maşinii sale. Se continuă cu o mulţime de arbitrii care se presupune că au luat bani de 

la echipe pentru a aranja meciurile. Întrebarea este următoarea : este oare cineva curat 

în fotbal? Poate doar copiii de mingi. Totuşi, cel mai important este că aceşti oameni 

sunt închişi în secţiile de poliţie, audiaţi zeci de ore, apoi eliberaţi pe diverse cazuri de 

lipsă de dovezi sau mai ştiu eu ce criteriu aberant scos la iveală de vreo şpagă grasă... 

 

          Moda asta cu eliberările rapide şi cu arestul la secţie nu cred că dă bine pentru că 

putem să intuim condiţiile acestor arestări. Oare nu ar fi normal ca mai întâi să fie 

arestaţi adevăraţii corupţi? Eu unul spun că adevărata corupţie se înregistrează chiar la 

nivel judiciar. Tocmai pentru ca acest lucru să fie acoperit, sunt aduşi în prim plan alţi 

şi alţi oameni. O aşa muşamalizare nu ar trebui să dureze prea mult în România. Dacă 

se vrea într-adevăr o întărire a DNA-ului aşa cum ni se lasă impresia, atunci ar trebui o 

purificare a sistemului judiciar mai întâi. Dacă din contra totul este un joc politic, 

atunci acest joc este o ruşine pentru societate şi pentru imaginea ţării peste hotare. 

 

          Şi dacă vorbim despre jocuri politice, a început cu adevărat campania electorală. 

Afişe, tricouri, baloane, bannere, imnuri electorale, toate acestea nu fac altceva decât 

să consume banii bugetului care oricum nu sunt foarte mulţi. Sunt foarte curios cum 

arată o campanie electorală de criză. Dacă la bani nu se face deloc economie mai ales 

după startul în forţă, măcar să se facă economie la cuvinte, la promisiuni fără 

materializare şi la bătăi cu pumnul în piept. Ar trebui să votăm pentru Europa nu? Nici 

nu ştiu de ce ne mai aruncăm la vot dacă până acum noi nu am fost în stare să ne 

votăm pentru ţara noastră nişte conducători serioşi... Oare Europa este mai permisivă? 

 

          O sa urmărim pas cu pas toate procesele în succesiunea lor şi o să vedem la 

sfârşit dacă a meritat sau nu întreaga campanie... 
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Printre munţii de gunoaie 

 

 
          De câte ori nu auzim la televizor despre gunoaie? Fie că este vorba despre 

firmele de curăţenie, fie că este vorba despre cei care aruncă gunoaie, fie că este vorba 

despre firmele de reciclare, despre patronii acestor firme, despre gropile de gunoi şi nu 

în ultimul rând despre locuitorii gropilor de gunoi. Despre toate acestea o să vorbesc şi 

eu în acest articol începând chiar cu „tăticul” sau „regele” gunoaielor noastre. 

 

          Cine nu îl cunoaşte pe Prigoană? Luat în râs, tratat cu prea puţin respect, aşa 

numitul "rege al gunoaielor din România" a ştiut să preţuiască ceea ce alţii aruncă. 

Împotriva tuturor ironiilor acest om şi-a făcut un drum în societate printre munţii de 

gunoaie aruncate de români. Şi vedeţi cum ascensiunea lui continuă. O să vă întrebaţi 

oare cum a reuşit? Păi totul este foarte simplu şi mai vechi decât s-ar putea crede. 

Gândiţi-vă că o mare parte din Japonia este construită pe munţi de gunoaie. Modelul 

acesta probabil că a dat idei multor întreprinzători. Cum este posibil ca o ţară atât de 

dezvoltată precum Japonia să fie practic ţinută la suprafaţa apei de gunoaie? Mulţi 

locuitori, mult gunoi, un sistem foarte bun de preluare şi depozitare a gunoiului, gropi 

artificiale de gunoi construite în apa din beton, un bun sistem de sterilizare pentru 

evitarea naşterii şi răspândirii microorganismelor şi multă, foarte multă munca. Cam 

de asta ai nevoie pentru a construi un aeroport pe o groapă de gunoi sau orice altceva. 

 

          Ei bine la noi există foarte multe firme care strâng gunoiul şi îl depozitează în 

gropile de gunoi aflate la marginea oraşelor, dar mult prea puţine firme care ştiu cum 

să recicleze acel gunoi. Abia de câţiva ani a început şi România, împinsă de la spate de 

intrarea în UE să înveţe ce înseamnă a recicla eficient. Totuşi rămân la părerea că la 

noi în ţară cei mai buni reciclatori sunt oamenii străzii, ţiganii şi aurolacii. Îi vedem în 

fiecare zi pe la tomberoane căutând, sortând, strângând şi mai apoi ducând la firmele 

specializate kilograme de gunoaie. Aşa cum am mai spus şi în alt articol, aceşti oameni 

ar trebui angajaţi de firmele de reciclare pe bani foarte puţini pentru că supravieţuirea 

lor depinde de acest "job". Omul împins de foame este cel care face cea mai bună 

treabă. Aşa cum omul care îl distrează pe şef este omul care face treaba să meargă. 

 

          Cu atâtea campanii electorale şi atâtea sărbători, parcurile din Bucureşti şi nu 

numai devin pajişti de gunoaie. Poate aţi văzut la televizor că se face mare ironie pe 

seama celor care aruncă tone de gunoaie. Întrebarea este următoarea : oare îşi permit 

românii să aibă cosuri de gunoi din metru în metru? Răspunsul este că nu. Noi nu 

avem bani să punem coşuri de gunoi foarte dese în aşa fel încât probabilitatea ca o 

hârtie să fie aruncată pe jos să scadă simţitor. Şi atunci? Atunci trebuie să crească 

eficienţa serviciilor de salubritate. Până la urmă este şi acesta un lucru bun. 

 

          Tot televiziunea este aceea care a prezentat numeroase cazuri de oameni săraci 

care trăiau în groapa de gunoi. Mai este de mirare lucrul acesta? Este mai rentabil să 

stai acolo şi să faci ceea ce altul face plimbându-se de la tomberon la tomberon. Ceea 

ce nu văd televiziunile este modul în care aceşti oameni pot fi puşi la treabă. O firmă 

de reciclare aşezată destul de aproape de gropile de gunoi ar putea foarte bine să-şi 
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recruteze muncitorii din rândul acestor săraci. Nu este mare lucru să le asiguri un 

acoperiă şi o mâncare caldă zilnic dat fiind faptul că ei îţi pot aduce un profit foarte 

bun. Dar aici intră în acţiune legile româneşti care limitează foarte mult posibilităţile 

de angajare ale acestor oameni. Când un licenţiat stă şi se uita la diplomă fără un job, 

un gunoier care nu are nici măcar patru clase promovate este privat de orice.  

 

          Din păcate legile acestea de la noi impun atât de multe aberaţii şi hârtii încât nici 

gunoierul nu mai are chef să le urmărească şi să le respecte. Din cauza aceasta 

criminalitatea, corupţia şi infracţionalitatea cresc vizibil de la an la an, puţin câte puţin. 

 

         Şi până la urmă ce este atât de rău în a fi gunoier? Păi nu suntem fiecare dintre 

noi gunoieri la noi în gospodărie? Nu strângem gunoiul zilnic, nu îl ducem zilnic la 

tomberon? Acelaşi lucru, dacă ar fi făcut de toată lumea fără exceptie, ne-ar 

transforma într-o ţară de gunoieri. Bună gluma asta nu? Ei bine da, mai în glumă, mai 

în serios, ţările europene sunt pline de gunoieri. La noi multe cuvinte si-au pierdut 

esenţa semantică. Îşi schimbă sensul datorită ironiei şi a răutăţii oamenilor. 
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Ei ne umplu de bube... 
 

 
          Cineva care a fost plecat pe afară, mai precis prin Franţa şi Anglia îmi spunea că 

acolo oamenii sunt zâmbitori pe strada. Discută, se simt bine şi par foarte foarte 

fericiţi. Tot el îmi spunea că la sosirea în ţară s-a simţit speriat atunci când a ieşit în 

stradă... 

 

          Eu unul nu am ieşit niciodată până acum din ţară. Am studiat amănunţit cultura 

englezească, dar până când nu schimbi mediul şi nu vezi cu ochii tăi nu poţi să 

înţelegi. Teoriile spun că suntem toţi la fel şi că ne strică sau ne îmbunătăţeşte mediul 

de viaţă. Acest lucru este mai mult decât real şi este dovedit practic zi de zi. 

 

          Din proprie experienţă pot să vă spun că acest contrast de expresie şi de stare pe 

care îl sublinia acel cineva de mai sus există în interiorul ţării noastre. Am bătut cam 

trei sferturi din ţara asta şi am cunoscut aproape toate "apucăturile" specifice din 

diverse zone. Dacă pleci din Muntenia (Bucureşti sau Ploieşti) şi mergi în Ardeal 

(Sibiu, Cluj, Târgu Mureş) o să rămâi mirat de ceea ce vezi. Vezi nişte oameni mai 

calmi, mai docili, mai înceţi şi mai luminoşi la faţă. Spun mai nu foarte. În Muntenia 

vezi oameni care parcă vor să te sfâşie de la prima vedere. Să fie oare orgoliul de vină? 

Oare lipsa de cultură? Nu aă putea să răspund la întrebările acestea decât, poate după 

un sondaj amplu de opinie. În schimb pot să răspund la o alta întrebare : ce au străinii 

şi nu avem noi? Această întrebare mi-am pus-o de multe ori până să-i găsesc un 

răspuns. 

 

          Străinii au în primul rând personalitate, mai departe au o doză vitală de 

nesimţire, urmează o capacitate mare de modernizare şi de acceptare a noutăţilor şi nu 

în ultimul rând spirit de echipă dezvoltat din copilărie. Forţa lor nu stă în străluciri 

individuale ci în proiecte comune. Noi din păcate nu avem niciunul din aceste atuuri. 

Pot spune chiar că avem opusul lor. Din cauza aceasta noi suferim de stres, suferim de 

afecţiuni psihice şi de tot felul de alte şi multe „bube”, ca să folosesc un termen 

popular. 

 

          Aţi citit titlul acestei postări? Ştiţi ce înseamnă bubele? Păi în limbajul arhaic 

păstrat în descântece şi alte câteva scrieri, "buba" înseamnă orice boală. Mai nou 

termenul şi-a schimbat orizontul şi aria de acoperire şi a ajuns să însemne, în limbajul 

comun, o leziune la nivelul pielii provocată de tot felul de afecţiuni. 

 

          Titlul acela este un exemplu clar al dezavantajului pe care românii îl au faţă de 

străini. Atunci când un român are o bubă pe care i-a provocat-o un salam mâncat cu 

prea mare pofta (mă refer aici la intoxicaţie alimentară), el o să înceapă să învinuiască. 

Şi cine credeţi că este acuzatul final? Sunt "Ei". Ei ne dau să mâncăm tot ce nu le place 

lor, ei ne obligă să folosim chimicale, ei au adus salam în nenorocitul de supermarket, 

ei au adus ideea de supermarket, ei ne dau produse îmbunătăţite genetic. În concluzie, 

ei sunt de vină. Şi aceste „aprecieri” apar doar la nivelul de jos al societăţii. 
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          La nivelul superior, se schimbă situaţia şi se discută alt fel de probleme : de ce 

nu mai avem agricultură? Pentru că ei nu ne dau fonduri. De ce se întorc toţi proştii şi 

ţiganii în ţară? Pentru că ei nu-i mai suportă şi-i trimit înapoi. Şi tot aşa până când 

vorbele acestea ajung la ei. Şi precum v-am spus, ei au doză necesară şi vitală de 

nesimţire care-i face să râdă şi cu fundul de noi şi de aberantele noastre probleme 

existenţiale. 

 

          Şi uite aşa noi rămânem cu bubele atât în plan fizic cât şi psihic, atât în plan 

social cât şi economic, politic şi cultural şi ei rămân cu personalitatea, cu fericirea şi cu 

feţele luminate. Grav nu? Mie unul aşa mi se pare şi mi-aş dori din tot sufletul ca 

situaţia să poată fi schimbată cât mai curând. Altfel va trebui să-mi părăsesc ţara. 

 

          Eu totuşi îi apreciez pe ei pentru felul lor de a fi şi îmi dau seama pe zi ce trece 

că oricât vrem noi să copiem de la ei, nu putem. Sperăm să putem să ne aliniem lor 

cândva, poate atunci ne vor trece şi bubele şi vom fi şi noi mai frumoşi, mai curaţi şi 

mai puţin denumiţi ţigani. 
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Cercuri vicioase 
 

 
          Ne învârtim zilnic şi din toate punctele de vedere în nişte mai mari sau mai mici 

cercuri vicioase. Norocoşi cei care sunt prinşi în cercurile mai mari şi ghinionişti cei 

care încep să fie strânşi de cercurile mici şi din ce în ce mai restrânse. 

 

          Exista două categorii sociale la ora aceasta în România: săracii şi bogaţii. Aceste 

două categorii formează cercurile vicioase despre care vorbesc. Săracii fac cercul cel 

mai mare iar bogaţii cercurile mai mici. Cât despre cei din clasa medie, clasă din care 

fac parte oamenii culţi, cei inteligenţi, cei talentaţi şi aşa mai departe sunt strânşi de 

cercurile acestea. Este rău şi atunci când încerci să te fereşti de cercurile acestea, este 

şi mai rău  atunci când intri în ele şi te laşi condus pe orbitele lor greşite. 

 

          Acum o să trec la niste lucruri ceva mai puţin abstracte şi teoretice. Haideţi să 

luăm de exemplu gramatica limbii române. Nu ştiu dacă v-aţi gândit vreodată la faptul 

că Gramatica Academiei în forma ei actuală este de fapt o îmbinare nefericită de vechi 

şi nou, de academic şi mediocru, de tradiţie şi modă. Acelaşi lucru, poate ceva mai 

grav, se întâmplă cu DOOM-ul care suferă mai mult de pe urma modei din vorbirea 

actuală. 

 

          Logica mă face să încep descrierea cercului vicios cu punctul superior al 

acestuia, cu ora 12 după cum ar spune americanii. Acolo în vârf se află nişte persoane 

care gândesc, cercetează, se documentează şi mai apoi pun la punct o lucrare teoretică 

numită Gramatica Academiei. Se putea oare ca ediţia veche a cărţii să fie complet 

uitată şi neluată în seamă? Este clar că nu şi drept dovadă, aceasta, în forma ei scurtă   

(i s-a făcut un prost rezumat), a fost inoculată în noua carte. Până aici totul este bine şi 

frumos pentru că atipic modei actuale, s-a făcut apel la tradiţie. Ce te faci însă când îţi 

dai seama că noua carte are o cantitate mult prea mare de informaţie şi mult prea puţin 

explicată? (sunt noţiuni foarte grele acolo derivate din cele de bază).  

 

          Până acum am cercetat punctul superior al cercului şi un alt punct de la 

jumătate, acum trec la punctul inferior. Aici se încadrează restul lumii. Îi scoatem din 

ecuaţie pe academicieni şi rămânem cu o grămadă de oameni împărţiţi în culţi şi 

inculţi. Toată lumea este conştientă că la noi în ţară inculţii sunt dominanţi şi că lipsa 

de cultură este o modă. Ei bine inculţii închid acest cerc vicios şi culţii sunt prinşi la 

mijloc. Vechea gramatică a fost cercetată de unii, citită de alţii, interpretată de toată 

lumea. S-a ajuns la concluzia că ea nu mai este bună, că nu este destul de 

cuprinzătoare pentru noile fenomene sintactice şi morfologice apărute în limba. S-a 

cercetat evoluţia limbii, s-a ajuns la concluzia că au aparut noi exprimări, noi formule 

de adresare şi aşa mai departe. Din păcate acestea nu aveau cum să se nască în mediile 

culte pentru că oamenii educaţi foloseau un limbaj conform cu vechile teorii. Aşadar, 

s-a luat prea mult în seamă „limbajul de lemn” aşa cum este el numit în termeni mai 

mult sau mai puţin academici. Acest limbaj încâlcit şi complicat şi fără vreo noimă a 

dat naştere unor categorii sintactice şi morfologice noi care practic au crescut 

dificultatea analizelor. Aşadar, inculţii au fost înţeleşi, culţii au fost puşi la zid, cartea 
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este la modă. Mai mult, culţii tineri sunt obligaţi să cumpere o carte prost creată pentru 

că asta se cere la şcoală sau facultate. Şi iată cum banii fac jocurile într-o ţară 

mediocră.  

 

          Presupun că aţi observat cercul vicios în care ne învârtim din acest punct de 

vedere. Care ar fi soluţia de rezolvare a acestei probleme? Ea din păcate nu există. Pot 

să fac doar un spirit de glumă şi să spun că un om cult ar trebui să-şi ia familia şi să 

plece cu ea în străinătate, acolo să vorbească limba română cultă, literară şi pură aşa 

cum ştie el mai bine, să dea naştere unei noi mode, să revină în ţară cu această modă şi 

poate doar atunci ar putea rupe cercul vicios. Mai târziu ar trebui să se roage la 

Dumnezeu să-i dea nişte moştenitori la fel de culţi ca el care să ducă moda mai 

departe. Nici nu mă pot abţine din râs când scriu aceste lucruri pentru că sunt total 

"trase de păr". Dar a face haz de necaz este una din puţinele calităţi ale românilor. 

 

          Alt cerc vicios ar fi cel al banilor. Puterea de cumpărare scăzută înseamnă 

preţuri mari. Puterea de cumpărare ridicată înseamnă preţuri mai mici. Dacă euro 

creşte înseamnă că preţurile scad, dar bogatii dau faliment. Dacă euro scade puţin şi 

apoi stagnează din cauza unui împrumut european, atunci preţurile cresc şi cei săraci 

nu mai pot supravieţui. Şi uite aşa se crează unu nou cerc vicios care la ora actuală 

creşte. 
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Pact cu diavoliţa 
 

          O ştiţi pe "Buzirea"? Ei, soţia lui Pepe, guraliva ex-PRM, certăreaţa de pe OTV, 

diva muzicală cu o singură melodie, etc. Toate acestea definesc o singură persoană : 

Oana Zăvoranu. Se pare că după ce a avut tot felul de eşecuri prin televiziuni, sărăcuţa 

de ea a fost într-un final acceptată de Kanal D pentru o emisiune după chipul şi 

înfăţişarea ei. În nici un caz nu vorbesc aici despre o emisiune frumoasă ci poate 

hidoasă. 

 

          Presupun că titlul vă spune totul : Oana s-a descotorosit de orice mască şi îşi 

dezvăluie adevărata faţă de diavoliţă. O bilă alba pentru acest element dar încă vreo 

zece negre pentru emisiune. După modelul senzaţionalului OTV şi al mult criticatului 

Acces Direct, Oana prezintă şi moderează o emisiune de bârfă şi dezvăluiri 

senzaţionale. Trebuie să vă spun că emisiunea aceasta le întrece pe toate celelalte prin 

originalitate şi deci prostie. Pentru că aşa cum este prezentatoarea, aşa este şi 

emisiunea. 

 

          Am urmărit şi eu, aşa de curiozitate, vreo câteva emisiuni şi mi-am dat seama că 

CNA-ul nu prea primeşte des şpagă majoră, dar şi când o face, atunci să te ţii ce trece 

cu vederea... O emisiune interzisă copiilor sub 15 ani care scârbeşte şi adulţii trecuţi de 

treizeci de ani. Invitaţii au cât de cât experienţă în faţa camerelor de filmare şi ştiu cum 

să se comporte. Oana, certăreaţa noastră Oana, scoate pe gură ce alţii nu ar scoate nici 

pe fund. Un limbaj de lemn combinat cu unul de stradă te scârbeşte de la prima 

ascultare. Şi ce dacă are prompter? Credeţi că respectă Oana ceea ce este scris acolo? 

Se poate pune cineva împotriva  fericirii ei? Are cineva curajul să-i pună la îndoială 

talentul? 

 

          Se pare că emisiunea aceasta mai are şi public format din câteva persoane care 

armonizează imaginea scârboasă a Oanei... Da emisiunea are şi aşa ceva doar că Oana 

îi trateaza pe toţi ca pe nişte sclavi şi ca pe nişte învăţăcei. Nici măcar invitaţii nu 

scapă de nişte sfaturi pocite. Cât despre cazuri, ele sunt de cea mai joasă speţă. Sunt 

cazuri care nu fac deloc senzaţie pentru că sunt banale şi ultra cunoscute deja.  

 

          Să vă dau un exemplu din ce am văzut ultima dată... Nu ştiaţi că există 

travestiţi? Da, există travestiţi care pe lângă relaţiile normale au şi relaţii homosexuale 

sau mai ştiu eu de care. Altfel de ce ar mai fi existat marşul homosexualilor? Nu ştiaţi 

că Delia Matache s-a despărţit de Mateo? Ba da, se stia lucrul acesta încă de când 

exista emisiunea Ciao. Nota pentru conţinutul informativ al acestei noi emisiuni este 1. 

Nota oferită de mine pentru copiere când un copil (mai inteligent decât Oana) fura la 

teză. 

           

          Organizatoric lucrurile stau foarte prost. Emisiunea aceasta merită o notă de 4 la 

capitolul organizare. Prezentatoarea merită o notă de 0 pentru imagine şi limbaj. În 

total, o emisiune mai proastă ca aceasta nu mi-a fost dat să văd până acum la 

televiziune.  
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Protecţia muncii şi asigurarea de sănătate 
 

 
          Iată că pe zi ce trece apar la televizor tot mai multe cazuri de decese datorate 

accidentelor de muncă. De asemenea apar cazuri de oameni morţi în propriile case 

datorită dărâmării acestora. Oare de ce mai avem nevoie de asigurări medicale? 

 

          Aceste cazuri fac să dispară orice urmă de încredere în contractele de protecţie a 

muncii şi cele de asigurare de sănătate semnate de angajaţi. Mai rău este pentru 

familiile acestora şi a celor care mor striviţi în propriile case de grinzile picate. 

 

          Toată lumea din câmpul muncii semnează la angajare nişte hârtii în care sunt 

scrise negru pe alb norme ale protecţiei muncii. Aşa cum este normal la noi, 

semnăturile se dau cam cu ochii închişi pentru că nimeni nu ştie de fapt ce semnează şi 

mai ales pentru ce semnează. Acolo sunt scrise numeroase paragrafe în care atât 

angajatul cât şi angajatorul se obligă să respecte normele de protecţie a muncii. Poate 

cea mai importanta obligaţie a angajatorului este aceea de a asigura echipament de 

protecţie angajatului.Oare echipamentul de protecţie pentru un muncitor înseamnă o 

pereche de cizme de cauciuc şi o cască? Păi probabil că în condiţiile noastre de muncă 

ar trebui să fie dotaţi cu armuri asemănătoare celor cavalereşti din Evul Mediu. 

 

          Ce se asigură prin asigurarea medicală? Cumva sănătatea şi tratamentul necesar 

în cazuri de urgenţă? Teoretic da. Acum trebuie să fim realişti şi să spunem că 

împotriva unei grinzi care pică peste un om, asigurarea de sănătate nu are niciun efect. 

Atunci pentru ce mai plătim asigurări de sănătate? Nu suntem tot la cheremul 

destinului? 

 

          Cazurile în care muncitorii mor în gropile săpate în pământ sunt poate cele mai 

grave posibile. Dacă în anul 2009 nu suntem în stare să săpăm o groapă în pământ în 

condiţii de siguranţă, atunci este clar că sistemele de asigurare şi de protecţie a muncii 

nu îşi au nici măcar rostul. Oamenii care muncesc necalificat îşi sapă practic groapa. 

 

          Nu vă faceţi griji că la medicul de familie şi la spital veţi fi primiţi direct cu o 

chitanţă. O să plătiţi câte 5 lei pentru un consult la medicul de familie şi câte 100 de lei 

pe săptămână la spital. Asigurarea medicală de la stat nu este în stare să subvenţioneze 

nici o hârtie măcar la medicul de familie. Mai nou se vrea implementarea asigurărilor 

medicale private obligatorii. Încă o afacere a băncilor sau cine mai ştie a cui. Nevoia 

aceasta de bani este o mare problemă în ţara noastră la nivel înalt. Până la urmă o să 

revenim la tradiţionalele leacuri băbeşti care au fost cândva foarte bune şi care 

continuă să fie bune în anumite regiuni ale ţării şi mai ales în mediul rural. 
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Micul - simbol naţional 
 

 
          Se fac uitate sarmalele, se face uitată mămăliga, ce să mai spunem despre 

simbolistica zilelor de sărbătoare, ce să mai spunem despre tradiţie. Toate aceste foste 

simboluri sunt umbrite de "Mic". Micul a devenit hrana cea mai întâlnită, moda zilelor 

de sărbătoare, cel mai bun element de atracţie pentru electorat, cel mai bine vândut 

produs de pe galantarele supermaketurilor şi aşa mai departe lista ar putea continua. 

 

          Românul ştie să se distreze. El are exerciţiu în sensul acesta pentru că la noi în 

ţară se sărbătoreşte aproape orice. Şi orice sărbătoare presupune o masă îmbelşugată 

(sau mai bine spus o masă). Dat fiind faptul că trecem prin vremuri grele şi printr-o 

criză economică, micul este belşugul nelipsit de pe grătarele organizatorilor, de pe 

mesele sărbătorilor şi din stomacul invitaţilor. Fiind atât de ieftini şi buni, micii pot fi 

daţi şi de pomană. Precum românii sunt primii când este vorba de pomană şi mâncare 

pe gratis, vă daţi seama de ce micul atrage chiar şi electoratul, mai ales în campanie. 

 

          Şi până la urmă ce este micul? Micul este o bucată de carne tocată care fiind 

bine friptă pe grătar împrăştie un miros frumos şi atrăgător. Servit cu muştar şi cu 

pâine el este o delicatesă pentru săraci, ceva obişnuit pentru clasa socială medie şi un 

semn al modestiei pentru clasa socială înaltă. Micul este servit cu poftă atât de ţigani şi 

aurolaci, atât de ţărani şi săraci cât şi de patroni şi oamenii din politică. Poate cel mai 

bun semn al unităţii naţionale îl reprezintă la ora aceasta micul românesc. 

 

          Probabil că în anii următori oficialii străini nu vor mai fi primiţi cu pâine şi sare 

după datina străveche ci cu pâine, mic şi muştar, după modelul Vanghelie. Dar de ce 

să-l criticăm pe săracul Vanghelie când distinsul Geoana, chiar şi Băsescu, Năstase şi 

Iliescu au mâncat mici alături de posibilii alegători. Mai mult decât toţi, Vanghelie ar 

putea să-şi facă un afiş electoral pe care să scrie : "Micii care este pă persoană fizică, 

care-i dau". Aceasta ar fi cea mai analfabetă promisiune dar şi cea mai realistică. 

 

          Televiziunea şi mass-media în general transformă micul într-un simbol mai 

puternic, ducând acest element culinar la rang de modă în România. Cine nu mănâncă 

mici şi nu bea o bere nu ştie să se distreze. Micul sfârâie pe grătare şi pe ploaie, aşa 

cum am văzut la Bucureşti, şi pe frig aşa cum am văzut eu la Ploieş şi pe caniculă aşa 

cum vedem vara la munte. Probabil că din cauza aceasta, producătorii de mici au 

vânzări extraordinare cel puţin o dată pe săptămână, în week-end (mai ales Duminica). 

 

          O să ajungă producţia internă să se bazeze pe mici. Poate reuşim să îi şi 

exportăm. Înlocuim celebrele sarmale şi mămăliga cu ceva mai uşor de fabricat. Se 

spunea că dacă la şcoala generală copiii sunt serviţi cu lapte şi corn, la liceu ei ar trebui 

serviţi cu mici şi bere. Ei bine iată că vorba aceasta s-a transformat dintr-o glumă pe 

seama sistemului de învăţământ într-o modă naţională, poate chiar internaţională. 
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          Întrebarea care a mai rămas este următoarea : Câţi mici pot mânca românii? Ei 

bine nu vă faceţi griji. Cei sărmani care apucă să mănânce mici numai atunci când se 

dau pe gratis nu vor suferi intoxicaţii sau mai ştiu eu ce indigestii pentru că micii se 

dau cu porţia. Cam trei bucăţi de mici fumegânde de pe grătarul încins ajung pentru o 

distracţie de o zi. Este oare de mirare că micii au aşa impact puternic? Păi porţia 

aceasta implică numărul magic trei. Aşadar cei trei mici fac minuni electorale, 

reprezintă o minune dumnezeiască pentru săraci, îi fac pe oamenii de rând să se 

minuneze atunci când sunt serviţi cu atât de multă poftă de oficialităţi. 

 

          Până la urmă, aşa cum Preşedintele Obama mănâncă hamburger împotriva 

legilor nescrise ale preşedinţiei, Băsescu de ce nu ar mânca un mic? Doar este 

democraţie nu? 
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Cuvânt de final 
 

           

 

          Un început în forţă cu un articol despre banii aruncaţi de politicienii noştri, un 

final extaziant pentru gurmanzi, o carte de doi bani pe care sper să o citească atât de 

multă lume încăt să poată prinde valoare. 

 

          Dacă doriţi să citiţi mai multe articole de genul celor pe care deja le-aţi savurat 

răsfoind cartea, vă invit să-mi vizitaţi Blog-ul : http://lainceputdedrum.blogspot.com .  

 

 

 

 

Vă mulţumesc! 

 

 

http://lainceputdedrum.blogspot.com/

