Veşnicia (noastră) s-a născut la ţară. Şi ce altceva?
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Portalul de ştiri www.infomm.ro scria duminică, 20 iulie a.c.:
“Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat, zilele trecute, că s-au descoperit nereguli mari privind
acordarea plăţilor pentru Măsura 112. Aceasta se referă la ajutorul financiar primit de tinerii
fermieri, în vârstă de până la 40 de ani, care se mută în mediul rural, unde dezvoltă o afacere
pe domeniul agricol. Nicolae Popa, director adjunct al AFIR, a mărturisit că aproximativ 20% din
tinerii care au accesat fonduri europene s-au mutat în mediul rural doar „cu buletinul”, peste 500
de beneficiari fiind în situaţia de a restitui sumele primite.„Cu 112, cu instalarea tânărului
fermier, avem nişte probleme”.”

În aceeaşi zi, am citit pe www.realitatea.net:
“Suntem vicecampioni europeni la fraudarea fondurilor europene! Asta arată Raportul anual al
Comisiei Europene privind protejarea intereselor financiare. Potrivit acestuia, anul trecut, în
România au avut loc peste 100 de fraude în ceea ce priveşte cheltuirea banilor europeni.
Valoarea totală a fraudelor se ridică la 67 de milioane de euro.”

Cu peste 100 de ani înainte,Octavian Goga scria în poezia „Noi”:
“La noi sunt cântece şi flori
Şi lacrimi multe, multe...”

Ultimele „realizări” româneşti mă determină să-mi imaginez cum ar arăta fragmentul de poezie
de mai sus dacă în loc de “ lacrimi” am scrie “şmenuri” (tot “multe, multe...”) şi ele).

Ce schimbare fundamentală de la vremea poeziei lui Goga de la începutul secolului al XX-lea
şi până la primii ani ai frământatului secol XXI, pe care-i trăim mai divizaţi ca oricând, “dornici”
parcă de a ne face de râs cum putem mai bine prin prea îngăduitoarea Europă !
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Se fac „învârteli” cu fondurile europene primite de agricultori…Se declară efective mai mari de
animale şi aşa se câştigă bani mai mulţi. Europa s-a prins de fenta românească şi cu siguranţă
îşi va recupera banii acordaţi.

Ceva s-a întâmplat în ultima sută de ani pe la noi…Cum am ajuns vicecampioni la fraudarea
fondurilor europene? Nu cumva avem nişte exemple sus-puse de toată frumuseţea (adică de
toată jena!)? Nu cumva există autorităţi fără autoritate, gata oricând să „închidă ochii” la
nerespectarea normelor de convieţuire într-o lume civilizată?

Ca să nu zică cineva că scriu lozinci răsuflate, precizez că ştiu din partea unor sus-puşi ai
oraşului (ca să limitez raza de acţiune) că văd şi ei cum se aruncă resturi menajere pe unde vrei
şi nu vrei, dar nu se aplică niciodată amenzile care zac scrise prin legile patriei. Nu se aplică
amenzile pentru că ar scădea numărul votanţilor! Văzând că nu li se întâmplă nimic, oamenii
sunt „împinşi” să facă isprăvi negative din ce în ce mai mari. Ieri au confundat străzile oraşului
cu coşul de gunoi, azi au încercat o mare păcăleală a Europei, care n-a prea mers până la
urmă…

Îmi propun să termin articolul într-o notă optimistă. Din aceleaşi surse folosite la început, aflăm
că
„Pe locul 3 se află Bulgaria, cu aproape 100 de nereguli în valoare de aproape 10 milioane de
euro”.

Bine că nu suntem singuri…Pare a fi o trăsătură balcanică. Ba este şi un specific latin (că
suntem şi latini şi balcanici, nu?).
„Campioană la acest capitol este Italia, cu peste 300 de fraude, care ar fi influenţat cheltuirea a
aproape 70 de milioane de euro.”
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Aminteam două din versurile poeziei „Noi” aparţinând lui Octavian Goga. Alt mare scriitor şi
filozof ardelean - Lucian Blaga - mă face să mă gândesc la cuvintele sale:
„veşnicia s-a născut la sat”
. Şi ce altceva?
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