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O radiografie scurtă a celor care ne conduc pe noi şi destinele României 
(Per total? Catastrofă!)  

 
„ ... Deseori m-am mirat cum de reuşesc atîŃia analfabeŃi culturali crescuŃi numai la şcoala dibăciei 

cinice sau a băşcăliei să interpreteze, să răstălmăcească şi să manipuleze enunŃurile simple ale vorbirii ca 
nişte adevăraŃi hermeneuŃi.  

Îi auzi pe unii politicieni învîrtind cu atîta dibăcie sensul încît ai zice că s-au şcolit în interpretarea 
Talmudului sau a textelor presocratice.  

Dar acolo unde funcŃionează numai şmecheria sau o anumită practică oratorică interesată, şi nu 
plăcerea de a descoperi înŃelesuri ascunse sau grija de a se exprima pur şi simplu corect, trebuie să te aştepŃi 
că petele de ulei vor ieşi, într-un tîrziu, la suprafaŃă.  

Omul de rînd nu s-a dus la Freud pentru a afla ceea ce ştia din tradiŃie: gîndul ascuns te trădează 
cînd eşti necinstit, cînd una spui şi alta gîndeşti.  

Iar dacă ceea ce spui tu este important pentru viaŃa unor oameni care depind de tine, dar de care nu-Ńi 
pasă, în cazul cînd ai putere de decizie, deşi în sinea ta ştii că o ai pe nedrept, poŃi fi sigur că zicala se 
adevereşte: gura păcătosului adevăr grăieşte.  

CleptocraŃia românească şi-a dat deseori în petec, şi s-a ajuns deja la a doua generaŃie 
postdecembristă de „păcătoşi” – hoŃi, impostori, analfabeŃi, primitivi sufleteşte şi spiritual, grobieni după 
modelul noilor îmbogăŃiŃi şi de obicei lipsiŃi de orice simŃ moral, chiar şi atunci cînd îşi fac cruci pînă la 
podele sau încearcă să-l mituiască şi pe Dumnezeu. ...” 

 
                                                                                   de Dinu Flămînd: (vezi aici)  
Aşa că: łară, Ńară vrem ostaşi ... 
            Mache, mache ... (Adică: Oare, oare!?) 
  

Ba nu dragă,  
łară, Ńară de geambaş 
Trăiesc dragă la oraş. 
Chefuiesc cu dor de muncă  
Şi cu gîndul tot pe ducă. 

 
La mîndruŃa-mi de la Ńară 

    La ŃîŃele-i dulci de pară, 
    Picioare sticlă de lampă 
    Şi la fundul ei de vampă. 

   
Visez dragă tot mereu 

    łara s-o iubesc doar eu 
    Să nu las nici un duşman 
    Să o iubească nici un an. 
 
       Eu (I.O. – Ionică Opincarul) – 11.02.2015      

Ba da dragă, 
Jale-i mare, jale-i mare.  
Locul vostru-i la închisoare. 
Vreau să spun că la răcoare. 
Ca-ntr-o peşteră mai mare. 
   

      Eu (I.O. – Ionică Opincarul) – 16.02.2015      
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