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1€ 4.6599 lei
1$ 4.1469 lei
1chf 4.1011 lei

Bitcoin BTC
$ 6.358 

Ripple XRP
      $ 0,5190 
Ethereum ETH
 $ 208,24

RadIcal... 
de Tatoiu

SuSpecții de 
Serviciu 

 
Ați observat că ori de câte ori este 

vreo criză în viața noastră, adică perma-
nent, primul impuls este să căutăm 
vinovați? De regulă, totul pleacă de la re-
surse și drepturi de proprietate asupra 
lor. Mă cert acasă cu partenera(ul). Pen-
tru că finanțele sunt insuficiente pentru 
micile sau marile plăceri ale unuia dintre 
noi. Suspectul de serviciu este “mă-ta”. 
Niciodată noi. Și niciodată “tactu”. 
Explicația se găsește probabil în natura 
procreației tradiționale. A râului în cazul 
ăsta. Cu superficialitatea de rigoare. Cu 
micul rău al lui “tactu” băgându-și coada 
în traiectoria luminoasă a fătului devenit 
adult. La serviciu, pentru tot mai puțini 
dintre noi, oamenii se ceartă pentru pro-
movare și recunoaștere. Pentru o mărire 
de salariu. Suspectul de serviciu este evi-
dent o conexiune tenebroasă cu departa-
mentul de resurse umane. În cele mai 
multe cazuri din nefericire adevărat în 
lumea asta bazată pe relații de nepotism 
politic și financiar și chiloțăreala dintre 
cafele și plictisul plimbatului de hârtii in-
utile. În sectoarele administrației centra-
le  sau locale sau în firmele de stat. Acolo 
unde robinetul banilor s-a stricat și curge 
fără folos pentru cine plătește. Frustrările 
sunt mari. Suspecții de serviciu alimen-
tează zilnic scenarii demne de romane 
polițiste ale anilor 60. Șefii și șefuții, 
organizați în tabere se războiesc pentru 
resursele departamentului pe care îl con-
sideră concesionat pe persoană fizică pe 
termen nelimitat. Suspecții de serviciu se 
substituie alarmant de convingător asu-
mării responsabilităților unor fișe ale 
posturilor create aberant de nevoia de 
“înzestrare” a taberelor beligerante. Și așa 

ajungem la vârful aisbergului. La băieții 
și fetele care fac deliciul pieței românești 
de breaking news. În politică și banii de 
care ea se ocupă atât de incomod pentru 
confortul nostru de câteva decenii. Dacă 
îi asculți pe liberal-pedeliști te cutremuri 
de frica suspecților “penali” care vor să 
treacă cu vile și valize prin furculițele 
“low cost” ale statului de drept încolțit de 
bătăuși la intersecția dintre drumul mă-
tăsii și cel al petrolului. Suspecții de ser-
viciu sunt evident forțele oculte care au 
speriat copiii care astăzi sunt decidenți. 
Nici o vorbă despre eșecurile manage-
mentului în vremea puterii deținute cu 
mare majoritate. Responsabilitatea este 
doar a suspecților de serviciu. Pentru că ei 
cred că memoria colectivă este scurtă. Și 
de regulă au dreptate. Dacă îi asculți pe 
pesediști, suspecții de serviciu sunt statul 
paralel și emanația lui, președintele Iohan-
nis și UE. Și ei sunt la fel de puțin credibili 
din cauză că oricât de analfabeți funcțional 
ar fi alegătorii în România, după statistici 
relevante, aceștia pot face deosebirea din-
tre un biberon cu lapte praf de calitatea a 
doua și o țâță cu lapte de mamă. E foarte 
adevărat că sunt mulți aceia dintre noi ca-
re preferă suspecți de serviciu pe care să  îi 
arate cu degetul pentru a-și potoli frustră-
rile. Această majoritate confortabilă ali-
mentează sondajele de casă ale PSD-ului. 
Doar că atunci când laptele praf din bibe-
ron nu va mai fi suficient pentru a potoli 
foamea majorității și efectele economice 
ale unei atitudini de tip Brexit vor lovi bu-
getele românilor, suspecții de serviciu vor 
căpăta nume și chipuri. Și asta se întâmplă 
acum în PSD. Cei care vor să scape de ur-
gie încearcă să se distanțeze de efectul de 
domino. Nici cei care vor să scape nici cei 
care sunt inconștienți nu sunt mai buni. 
Dacă unii, dintre cei care au fost benefici-
ari ai puterii, după execuția lui Ceaușescu 
și s-au repliat în diferite partide  au scăpat 
atunci, acum contextul este diferit. Costul 
salvării este mult mai mare. Dacă mai cre-
dem că putem să aruncăm responsabilitățile 
pe care TREBUIE să ni le asumăm în  spa-
tele unor umbre o să rămânem sclavii unor 
prejudecăți de tip “vina e la mă-ta”. Nu 
sperați în noi partide cu salvatori 
providențiali. Ei nu există decât în romane 
pentru femei frustrate sexual. Uitați-vă 
lângă voi. Dacă e cineva suficient de ne-
bun să lupte pentru ceea ce voi credeți că e 
bine și drept, care e dispus să se sacrifice, 
dacă înainte a demonstrat că o poate face 
măcar pentru urbea lui și pe care îl puteți 
și vreți să îl controlați, dați-i votul. Și 
mergeți la vot la europarlamentare. E cel 
mai important vot din 1989 încoace. UE e 
mai importantă decât gâlceava dâmbo-
vițeană. E despre România, fără suspecți 
de serviciu. n

Sociologii sunt niște golănași care n-au talent 
la scris și la pictură, dar scriu și fac grafice. Și au 
tupeul să ceară bani grei pe însăilările alea. Chiar 
și escrocii care mâzgălesc studii de fezabilitate 
pentru autostrăzi sunt băieți cinstiți, pe lângă 
sociologi. Un studiu de fezabilitate înseamnă 
un teanc de hârții despre ceva ce s-ar putea în-
tâmpla, dar nu se va realiza, cel puțin în Româ-
nia. O cercetare sociologică este o vax albina 
despre nimic.

Un țăran din Teleorman mergea pe câmp. Spre 
deosebire de cel cu pile la Rise Project, care se 
plimba în căutarea timpului pierdut, ăsta se plim-
ba chiar degeaba. Nici măcar pe proprietatea lui, 
ci pe cea a Uniunii Europene, căci România nu-și 
mai aparține. A găsit și el o valiză, căci în Teleor-
man valizele cresc la tot pasul. Cum abia termina-
se cursurile intensive de engleză în cadrul unui 
program european ținut în spatele birtului, și-a 
dat imediat seama ce conține valiza. Era raportul 
MCV care privea România. A sunat un prieten 
țăran din Parlamentul European și i l-a trimis ca 
să-l citească în plen, ca să aibă oamenii ăia cu ce să 
dea în cap românilor.
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