
 

 
 
Defulări ... 

Moş Ion şi UE redivivus  
 

Motto: Tu te lauzi că Apusul înainte Ńi s-a pus?... 
Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus? 
Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier, 
A credinŃei biruinŃă căta orice cavaler. 
Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...    

    - Scrisoarea III de Mihai Eminescu - 
 

În Ńară, în România, tot mai des interesul cetăŃenilor este dat la o parte pentru că se invocă, ni se 
spune că interesul Ńării o cere, adică totul se face punînd în prim plan Interesul łării, Interesul României 
spun ei, politicieni. 

Bun!  
Mai departe. 
Dar ce este interesant, că în cadru UE se doreşte crearea unei forme instituŃionalizate de sprijinire a 

zonei euro, adică un buget comun, chiar un Parlament comun care să decidă în legătură cu aspectele 
economice.   

UE încearcă să meargă a cere Ńărilor spre externalizarea a unor decizii care pînă acum Ńineau de 
suveranitatea naŃională.  

Vorbesc aici de: monedă, securitate, frontieră. 
  UE încearcă a crea un sistem de guvernare pan-european, în care cele 28 de state cu istorii şi 
performanŃe diferite să facă un compromis, cel al solidarităŃii, zic ei.  

Sînt nuanŃe, unii pot fi enervaŃi pornind de la interesele naŃionale, dar timpul nu mai aşteaptă spun 
ei, conducători UE, dar oare numai nuanŃe, numai atît, eu nu cred. 

Însă ei vor orice, dar ei uită pe cine reprezintă în cadrul UE, adică pe cetăŃeni, şi fac totul parcă numai 
pentru interesul unui grup de persoane, pare că ar fi pentru anumite Ńări, dar eu nu cred. 

Aşadar UE cere, invocă interesul UE în detrimentul interesului naŃional al fiecărei Ńări, Ńări care la 
rîndul lor cer, invocă interesul Ńării în detrimentul interesului cetăŃenilor. 

Hai că-i bună. 
Nu vi se pare că ceva nu este în ordine aici, nu credeŃi? 
ToŃi cer în numele a ceva, dar în numele sau în interesul cetăŃenilor nimeni nu mai cere. 
Dar chiar aşa, ăştia cine mai sînt, vorbesc aici de cetăŃeni, că mai mult îi încurcă pe ai noştri 

conducători la orice nivel, de Ńară sau de UE. 
Moş Ioane, moş Ioane, deviza: „Unde-s doi puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte” este cam 

depăşită şi aici mă refer la voi cei care formaŃi peste tot aceste Ńări, adică voi Ńăranii, moş Ioane. 
Aşa că, treziŃi-vă!  
Pînă nu este prea tîrziu, zic eu. 
Doamne ajută! 
 

P.S.  
 Poate vă întrebaŃi ce face muncitorul român? 

Păi dragilor, muncitorul român taie frunză la cîini sau este plecat în excursie de pregătire 
profesională prin Ńări străine, adică umblă creanga, nu mai are vlagă pentru că tot în Interesul łării unii au 
desfiinŃat industria, deoarece zicea unul fără cap, cap am zis?, nu!, rectific, fără cap şi gît (sic!), că ar fi un 
morman de fier vechi, aşadar speranŃa ne este numai în ei, în ei Ńăranii, ei glia Ńării pentru care unii cer 
interesul, este vorba de łară, adică Interesul łării. 

V-aŃi prins? 
Ai bre, că nu este chiar aşa de greu, că dacă m-am prins şi eu, ce mai! 
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