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Evenimentul zilei
Senzational: dejectii in direct
Florian Bichir
Florian Bichir: "Pentru a nu avea cosmaruri, evitati pe timpul noptii OTV! Pentru ca a viziona asa
ceva e mai rau decat daca ti-ar refula instalatia sanitara".
"Ma voi bate pana la capat ca tu sa ai posibilitatea de a nu fi de acord cu mine” e una dintre
vorbele mari pe care le-am invatat in 1990 de la primul democrat autentic pe care l-am intalnit in
viata mea, Ion Ratiu.
Sunt deci un fanatic al libertatii presei. Sunt impotriva oricaror constrangeri sau legi care sa
ingradeasca presa, poate singurul lucru concret pe care l-am castigat dupa ‘89.
Cu toate acestea, in numele libertatii presei nu ai dreptul la orice, nu poti calca in picioare
constiinte, nu poti distruge destine. Exista totusi o limita a bunului-simt, aia sapte ani de-acasa...
Ceea ce a facut saptamana aceasta postul OTV depaseste orice imaginatie. Felul in care a tratat
postul lui Dan Diaconescu cazul elevului Bogdan, care s-a sinucis/sau nu din dragoste pentru
profesoara Corina, depaseste orice imaginatie.
Anchetatorii sustineau ca Bogdan s-a sinucis, postul o tine langa cu omoratul. Detectorul de
minciuni dezvaluise faptul ca profesoara nu minte, dar Luis Lazarus, acest Goebbels al tubului
catodic, strangea din dinti si striga cu ochi rascolitori in ecran: „De ce minti Corina!? Cum ai
pacalit detectorul!?”.
Nimic nu a parut ca-i poate opri pe acesti justitiari de mucava de la retorica lor autosuficienta de
Sherlock Holmes dambovitean: imagini cu adolescentul prabusit, fotografia Corinei difuzata pana
la refuz cu mesajul mai mult sau mai putin subliminal: iata criminala. Zambete condescendente,
rictusuri ce pareau a spune: „Nu ne prostiti, noi stim adevarul, ea este criminala!”.
Este imoral ceea ce a facut aceasta profesorasa, care s-a incurcat cu un pusti crud, dar linsajul
mediatic la care a fost supusa este inuman. A fost scuipata pe strada, are cosmaruri. Daca s-ar
arunca - Doamne fereste! - pe fereastra, cine-ar fi asasinul moral?
Ieri, Agentia de Monitorizare a Presei a atras atentia CNA ca, in emisiunea sa, Dan Diaconescu a
permis unuia dintre invitati sa instige la violenta: „Si inca imi vine sa plang cand o vad. As
strange-o de gat cu mainile mele. Numai ca nu imi permit, ca am un copil de 4 ani de crescut. Dar
altii...”, a spus o invitata pe care nu a oprit-o nimeni.
Articolul 30, alineatul 7 din Constitutie, prevede ca „sunt interzise de lege defaimarea tarii si a
natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa,
incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile
obscene, contrare bunelor moravuri”. In cazul Corina, OTV nu doar ca a practicat linsajul de
presa, dar s-a si antepronuntat...
Nu pot fi de acord cu inchiderea postului OTV. Cunosc o multime de ipocriti - multi chiar ziaristi care au injurat ani intregi aceasta televiziune, pentru ca apoi, din conjunctura sau in goana dupa
o popularitate ieftina, sa doarma nopti intregi in garsoniera cu reflectoare a lui Dan Diaconescu.
Unii i-au spus televiziune-dugheana, altii Zero TV. Eu nu vreau sa pun etichete, pentru ca nici nu
stiu daca ceea ce face OTV poate fi numita presa. Sa dai drumul in eter - fara nicio verificare tuturor posedatilor, infractorilor si escrocilor nu aduce a presa.
Nu este treaba mea sa gasesc solutii, dar un sfat imi permit: pentru a nu avea cosmaruri, evitati
pe timpul noptii OTV! Pentru ca a viziona asa ceva este chiar mai rau decat daca ti-ar refula
instalatia sanitara.

Evenimentul zilei
Toti o apa si-un pamant
Florian Bichir
Florian Bichir scrie despre imposibilitatea reformarii clasei politice din Romania.
O sintagma nenorocita bantuie de circa 15 ani Romania: „Reformarea clasei politice” sau
„crearea unei elite politice”. Spre deosebire de gargara desantata a politicienilor este curios cum
aceste vorbe-n vant hipnotizeaza atat societatea civila, cat si pe ultimul votant, care mai spera
intr-o schimbare.
Aiurea, ce a insemnat reformarea clasei politice? Nimic! Doar schimbarea unor smecheri cu altii.
Ca-n povestea cu vataful plin de miere, care se ruga de boierul milos sa nu alunge albinele care-l
chinuiau, ca vin altele nesatule.
La PSD au plecat cripto-comunistul de Iliescu si Adrian Nastase si a venit Mircea Geoana, acest
Bourvil social-democrat, asta ca sa nu-l alint cu apelativul „batranei carpe kaghebiste”:
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prostanacul. La PNL s-au dus Radu Campeanu, I.V. Sandulescu, Amedeo Lazarescu si au sosit
in glorie, pe scaunul lui Bratianu, motociclistul Tariceanu, comisarul Bogdan Olteanu si inocentul
Fenechiu.
La PD si-au facut bagajele Petre Roman&Co si-a aparut telecomanda Emil Boc, aceasta
prelungire de multe ori inutila a lui Traian Basescu, dar si cerebralul Ioan Oltean. De proiectul lui
Gigi Becali nu are rost sa vorbim, iar PRM ramane un partid-lider.
Singur, UDMR-ul ramane incremenit in proiect, electoratul sau fiind captiv unei conduceri, care pe
zi ce trece se dovedeste a fi un SRL. Marko Bela pare vesnic, iar Attila Verestoy este un fel de
Hrebenciuc, doar ca se declara minoritar. Nici tinerii nu-s de ici de colea: Zsolt Nagy este acuzat
de tradare, iar Attila Gasparik, reprezentantul UDMR in CNA, e coleg cu acesta in Fundatia
„Janovics Jeno” care urmareste infiintarea unui post maghiar independent de televiziune in
Ardeal.
Ca veni vorba de Attila Gasparik - un tanar extrem de capabil - nu pricep cum CNA nu
monitorizeaza emisiunile in limba maghiara sub motiv ca nu are, culmea, personal! Deci
nici la UDMR nimic nou sub soare, confratii nostri ocupandu-se cu ceea ce stiu.
Asadar de unde reforma, de unde o noua clasa politica? Sunt promovati tinerii, ati auzit ca
alegerile se fac dupa criterii din astea ridicole gen competenta, onestitate? Da’ de unde! Daca e
sa faca loc unor „noi sperante”, clasa politica romaneasca, in fapt o gasca de privilegiati asupra
carora nimeni nu mai are control, aceasta se face dupa principiul slugarniciei, al loialitatii fata de
grangurii partidelor, fata de marii papusari.
Iar cei carora le pune Dumnezeul partidului mana-n cap sunt dupa chipul si asemanarea lui si,
daca se poate, nitel mai prosti. Asta pentru ca niciodata un hot de Dambovita nu-si va alege
ucenicii dintre persoanele mai inteligente de frica sa nu-i ia locul, ca nu cumva ucenicul sa ia locul
maestrului.
Sunt sceptic ca votul uninominal va putea schimba ceva, pentru ca notorietate in Romania au pe
langa acesti asa-zisi politicieni, doar fotbalistii si cantaretii de manele. Ati vedea in parlament o
polemica intre Orban si Guta, intre Frunda si Adi de la Valcea sau Paunescu cu Adrian CopilulMinune? La cum merge treaba, sanse ar fi...
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