
Dumnezeu  
cu „D“ mic și 
justiție cu 
majusculă 

  
Film franțuzesc pe TV5 Monde. 

Cam pueril, dar nu valoarea artistică 
mă interesează. "Un village presque 
parfait". 

Un sat de munte, cu 120 de locui-
tori, toți șomeri. Ca să se salveze, local-
nicii trebuie să redeschidă o fabrică de 
ambalaje (caserole) pentru somon. Dar 
UE nu dă subvenții decât satelor cu 
peste 200 de locuitori. Satul a pus lacă-
tul pe școală, satul nu mai are preot, sa-
tul nu mai are doctor. Țăranii trăiesc 
din ajutor social. Primarul ridică și 
indemnizația unui mort. La birt, mese-
nii beau bere. Asta-i o decădere fără 
corespondent pentru francezi, care 
obișnuiesc să întrebe, cu superioritatea 
lor uneori enervantă, dar justificată, 
dacă italienii sau spaniolii fac și ei vin. 
Oamenii din satul fictiv Saint Far la 
Mauderne se strâng în biserica în care 
nu se mai oficiază slujbe și înjură în cor 
când aud cuvântul Bruxelles. Parabola 
e cam subțire, dar nici Noua Moscovă 
(Bruxelles) nu geme de minți luminate. 
Ca să obțină 50.000 de euro - fonduri 
europene, țăranii falsifică niște hâr-
țoage. Pe urmă o păcălesc pe monitoa-
rea sau raportoarea UE sau ce o fi 
înțepată pe care a trimis-o Bruxelles-ul 
în inspecție. O cheamă pe acritură la 
cârciumă, unde constipata constată că 
se află 120 de persoane, apoi primarul 

o scoate la o promenadă-capcană,  pe 
ocolite, timp în care localnicii se mută 
într-o sală de bingo improvizată într-
un hambar, iar proasta îi mai numără o 
dată. 

Filmul e slăbuț, are 5.9 pe IMDB, 
dar ideea e că la noi ar fi fost arestați și 
regizorul, și scenaristul, și găinile din 
curțile unde s-a filmat. Ne jucăm cu 
fondurile europene? Nu ne jucăm, 
tovarăși! Și dacă vreți opere artistice, 
vă dau de nu vă vedeți! Mai țineți min-
te unde era statuia ostașului sovietic? 
La Șosea. Să-l punem acolo pe Tim-
mermans, de mână cu un gheisor me-
lancolic!  

Cât despre fondurile europene - 
două vorbe pentru Dragnea. Vine o 
nouă criză, în 2019. Luați fonduri eu-
ropene! Știu că nu se poate ciupi ni-
mic de acolo, dar asta-i viața. Cu par-
teneriatele publice private nu mai ține, 
gata, s-a terminoiu! Și mai am ceva cu 
Dragnea. De când conduce el țara, 
miniștrii nu mai au putere și presti-
giu. Nu mai știm nici noi, nici ei nici 
cum îi cheamă. Vorbești ceva cu un 
ministru, într-o joi, iar luni îl schim-
bă individul amfibiu și vâscos. Dar pe 
Dragnea chiar nu îl poate schimba 
nimeni? Chiar nu mai sunt bărbați în 
pesedeul ăla?  

În final, să vedem ce se mai întâm-
plă prin Europa. La Paris, și-au luat 
gaze manifestanții care zbierau pe bu-
nă dreptate, fiindcă s-a scumpit car-
burantul. Presa noastră tefelistă n-a 
scris că preferatul ei, Macron, i-a gazat 
pe protestatari. Eu nu sunt fanul lui 
Macron, dar îl apreciez pentru că e cel 
mai cult președinte de stat al momen-
tului. Și e și un orator capabil să emo-
ționeze. Trăgându-ne mai spre Europa 
de vizavi, adică la bulgari, să știți că 
acolo totul merge conform planului. 
Pe care și l-au făcut ei. Bulgaria are în 
constituție căsătoria dintre bărbat și 
femeie, nu semnează pactul pentru 
migrație, n-a încheiat lupta anti-
corupție, pentru că nici n-a început-o, 
dar stă bine la MCV. 

Și am ajuns în România, țara euro-
peană unde propagandiștii neomarxiști 
țin "ateliere". E plin de "ateliere", unde 
conferențiază toți dezmoșteniții gra-
maticii. Legionarii aveau cuibul, comu-
niștii aveau căminul cultural, iar tefe-
liștii blasfemiază memoria pictorilor, 
abuzând de cuvântul "atelier". În aceste 
"ateliere" de deznaționalizare, corpo-
ratiștii necopți sunt învățați să scrie 
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După cum arată ultimul sondaj de opinie al 
Centrului de Sociologie Urbană și Regională - 
CURS, efectuat în București, Klaus Iohannis are 
toate șansele să rămână cu un singur mandat. Deși 
mai are la dispoziție un an, actualul președinte nu 
pare a mai avea sorți de izbândă. Atât timp cât își va 
continua politicile haotice, pe care cred că nici el 
nu le înțelege prea bine, posibilitățile de a se mișca 
înainte sunt destul de reduse. Refacerea diferenței 
pentru a-l ajunge din urmă pe Tăriceanu ar presu-
pune ca ultimul să nu mai avanseze, dar asta nu are 
cum să se întâmple.
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În aceste zile se încearcă o mutare mai mult 
decât interesantă, prin ”scăparea” Ministerului 
Economiei de ”povara” ROMAERO SA, societa-
te  care ar urma să fie băgată pe gâtul Ministeru-
lui de Interne, cu tot cu ”datoriile istorice” din 
dotare. Dar și, ce-i drept, cu clădirile, ”ruinele” și 
terenurile aferente. 
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