EDITORIAL

Colegiile
eligibile

Aşadar, s-au dat bobii şi listele sunt gata, iar iarmarocul de
toamnă, cu candidaturi scoase la licitaţie, a tras obloanele. A
fost târg mare, că, deh, sunt vremuri grele, iar sfânta imunitate
parlamentară e şi ea la mare preţ. Deşi, între noi fie vorba, locuri vor
fi mai multe ca oricând , ca urmare, probabil, a voinţei electoratului
de a se... reduce numărul de parlamentari , iar din două camere să
rămână numai una. Ei,aş, parcă se sinchiseşte cineva de ce-şi doreşte
alegătorul şi de cum şi-a consfinţit el vrerea, la un referendum împins
în uitare! Noi trebuie să fim mereu altfel decât lumea civilizată şi
să plătim parlamentari mai mulţi decât , spre exemplu, plătesc
francezii, în raport cu populaţiile celor două ţări.Ca să nu mai
vorbim şi despre strâmba lege a aşa-numitului „vot uninominal”, care
ne-a pricopsit în parlamentul care pleacă acum cu cea mai slabă
garnitură de după 89. Ei bine,cine priveşte la listele de candidaturi
depuse acum va constata lesne că trupa care ne este propusă în
această campanie de toamnă promite un parlament şi mai ruşinos,
cu o puzderie de circari recunoscuţi, cu traseişti certaţi cu legea, cu
familii şi familiuţe, cu neamuri şi neamuri proaste! Ce programe,
ce doctrine, ce profesionişti aleşi de partide pe domeniile necesare
scoaterii României din criză?! Important e numai interesul, drept
care licitaţiile cu strigare au scos la mezat zisele “colegii eligibile”,
pentru cei care au ştiut să onoreze masa când s-a strigat darul! Mă
declar îngrozit de droaia de personaje dubioase prezente în listele de
candidaturi , trăind şi disperarea că , din nefericire, au fost plasate cu
grijă şi contra cost tocmai în poziţiile eligibile. De unde şi convingerea
că în campania care tocmai se declanşează va ploua cu găletuşe
colorate, cu pui congelaţi şi alte asemenea produse de prostit alegătorii
necăjiţi.Deşi, dacă privim din nou la pleiada de listaci şi dacă luăm
în calcul faptul că foarte mulţi sunt proaspăt lansaţi în cariera
politică, s-ar putea ca mita electorală să marcheze şi progrese mai
consistente, pe măsura candidaţilor cu dare de mână, înregimentaţi
politic în numele acestei calităţi.Totul arată jalnic, cu excepţiile de
rigoare, iar pe această imagine de fond se profilează o campanie
trivială şi violentă, plină de minciuni şi de acuze reciproce, în care
partidele deja se întrec de luni bune.Ce putem face în condiţiile date?
Mai nimic , decât poate să nu ne mai lăsăm duşi de nas cu sforăielile
electorale, iar la momentul în care vom fi chemaţi la urne să tăiem în
carne vie. Inclusiv sau mai ales în colegiile eligibile!
Horia Alexandrescu
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