„Demite-L!”. De ce „L”?
Scris de Horia Picu
Joi, 30 Iulie 2015 11:31 -

Opinia cetǎțeanului conteazǎ, nu-i aşa? O acțiune politicǎ bine protejatǎ de cǎldurile de iulie se
defǎşoarǎ de ceva timp sub un cort unde şi cetǎțeanul sighetean e invitat sǎ ia atitudine şi sǎ-L
demitǎ pe primul ministru.

Am respectat şi eu (doar pentru rȃndurile pe care le-ați citit pȃnǎ acum, vǎ asigur!) rȃnduiala
inițiatorilor acțiunii de strȃngere de semnǎturi indignate şi am scris
„sǎ-L”
, ȋn locul firescului
„sǎ-l”
.

Pe cortul sub care cetǎțeanul ȋşi poate exprima opinia doar dacǎ e de acord cu o anumitǎ
parte a lumii politice, scrie
„Demite-L”
. Ei bine, acest
„L”
scris cu majusculǎ ȋntr-un loc unde n-ar fi trebuit sǎ aparǎ aşa, mǎ pune ȋn ȋncurcǎturǎ.

Oare Ponta are aceeaşi pondere ca Dumnezeu sau ca vechii monarhi? De ce nu scrie pur şi
simplu „Demite-l”, cu „l” mic, aşa cum ar scrie oricare şcolar de clasa a treia sau a patra
interesat de scrierea corectǎ ȋn limba romȃnǎ?

Scrierea corectǎ trebuie sǎ fie şi decentǎ....Aşa cum apare acum pe cortul apǎrǎtor al
idealurilor neatinse ale neamului romȃnesc, idealuri care depind, se pare, de strȃngerea unui
numǎr cȃt mai mare de semnǎturi, nu putem vorbi de decențǎ din moment ce ȋl facem pe Ponta
egalul lui Dumnezeu.

Sau aşa e vǎzut de unii care vor sǎ-l vadǎ plecat din funcție? Graba de a vedea schimbǎri
fundamentale la nivelul politicii care conduce societatea spre ȋnalte şi neatinse culmi se poate
constata dacǎ citim cu atenție şi altceva care apare imprimat pe acelaşi cort amplasat ȋntr-o
zonǎ unde trece multǎ lume:
„Semneazǎ-i demisia lui Ponta!”
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Demisia lui Ponta nu poate fi semnatǎ decȃt de Victor Ponta, de nimeni altcineva! Eventual
cetǎțenii care-l vor detronat pe premier pot semna pentru demiterea lui Ponta, ceea ce-i cu totul
altceva...Dar demisia, repet, e o acțiune pe care doar cel care s-a operat ȋn Turcia, mȃndru fiind
cǎ-i romȃn (dupǎ cum declara nu cu multǎ vreme ȋn urmǎ) o poate face.

Nici mǎcar un bun amic al premierului, preşedintele țǎrii, nu poate semna demisia lui Ponta. Şi
nici nu poate sǎ-l demitǎ!

Discuția despre prestațiile lui Victor Ponta ca şef de guvern pot sǎ ȋmpartǎ cetǎțenii cu drept
de vot şi de ...semnǎturǎ ȋn trei: cei care-l vor plecat definitiv de la Guvern pentru completa sa
recuperare medicalǎ, cei care-l vor rǎmas pe poziția actualǎ, şi alții, printre care mǎ numǎr şi
eu, nepǎsǎtori de soarta premierului, indiferent de numele pe care l-ar avea.

Nu pot ȋnsǎ sǎ rǎmȃn indiferent la „litera şi spiritul” – nu al legii, de data aceasta- ci al limbii
romȃne!
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