
Pentru Iohannis, 
Justiția e ca 
marfa din  
shop-ul comunist

Din când în când, un sac de fa-
sole explodează și parfumează 
instituțiile Statului. E sasul elocvent 
ca un Trabant.

În fața tinerilor magistrați, Io-
hannis a vorbit de parcă era la 
grădinița USR, cea mai jenibilă înj-
ghebare politică din istoria Româ-
niei. "A vorbit" - ce exagerare, ce 
efect de exprimare încremenită! 
"Iohannis a vorbit", auziți și la mi-
ne, "Iohannis a vorbit!  A scârțâit 
din  balamale. Șifonierul scârțâia, 
scârțâia șifonierul. Brrrrr - brrrrr 
și "nu-i bai" sunt talentele sale su-
preme în materie de retorică și di-
namică. Ați uitat că, la începutul 
mandatului, își pusese purtător de 
cuvânt o introvertită, că autistă nu-
mi permit s-o consider, care a de-
clarat că n-are televizor acasă? Sa-
sul elocvent ca un Trabant a trans-
format absența în artă. Prin apa 
murdară a istoriei, Iohannis trecea. 
Omul e bigam, s-a însurat cu diva 
descleiată Carmen și cu Stângăcia. 
Dar Stângăcia lui Iohannis este sin-
gura stângăcie productivă din lu-
mea asta. E bun turistul rumen din 
Tenerife, recunosc, e bun.

După ce a dat câteva lovituri de-
cisive logopediei, președintele de 
Sibiu a îngăimat că "învestirea dum-
neavoastră în funcție survine într-
un moment în care actul de justiție 
este pus la îndoială public tocmai 
de acele persoane care sunt chema-
te să răspundă în fața legii." Mă 
opresc un pic. Da, cele mai compe-
tente păreri despre îngheț le au cei 
care au degerat. La fel și despre 
pușcăriile comuniste. Unul care a 
fost torturat știe mai bine ce s-a în-
tâmplat acolo decât neomarxiștii 
atei care s-au născut după ce s-a 
pensionat Vișinescu. Citez mai de-
parte din învățăturile mutului către 
imberbii dornici să consolideze Sta-
tul. "Această tentativă (sic) nu tre-
buie să va influențeze și să vă abată 
de la principiile constituționale. 
Sunteți în prima linie a apărării 
principiilor fundamentale. Reafirm 
deplina mea susținere pentru înde-
plinirea misiunii dumneavoastră." 
Cei care i-au făcut textul puteau să 
elimine repetițiile, dar nu asta-i ma-
rea problemă a președintelui inca-
pabil să dea un răspuns spontan - 
lucru confirmat la ultima lui con-
ferință de presă.

Dacă aș fi rău, aș înțelege altfel 
mesajul pe care președintele și 
aghiotanții n-ar fi în stare să-l sinte-
tizeze așa bine: "În numele Antico-
rupției raportate la Bruxelles, totul 
este permis. Justiția este ca marfa 
din unitățile shop ale lui Ceaușescu." 
Ați uitat ce era shop-ul? Un maga-
zin pe valută de unde puteau cum-
păra Toblerone, Sinalco și bere Dab 
doar străinii și oamenii regimului.

Dar nu sunt rău și am convinge-
rea că, la următoarea întâlnire cu ti-
nerii magistrați, președintele va 
transmite, cu elocința care l-a con-
sacrat, că legea e pentru oameni, nu 
împotriva lor, că trebuie respectate 
drepturile fundamentale ale cetă-
țeanului, că judecătorul, nu altcine-
va, face actul de justiție și că Parla-
mentul, da, Parlamentul alcătuit 
din oameni aleși, nicidecum numiți, 
este în măsură să schimbe legile 
justiției și să impună legea răspun-
derii magistraților. n
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1€ 4.6606 lei
1$ 3.7828 lei
1chf 4.0372 lei

Bitcoin BTC
      $ 10.776 
Ripple XRP
      $ 1.0465 
Ethereum ETH
 $ 860.65
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