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 Vineri, 30 septembrie 2011
   Klingo &#351;i B&#259;sescu: Adio, domnule Ciorbea!  de Cristian Oprea  "B&#259;, Klingo, pleac&#259;,
b&#259;, în pizda m&#259;-tii de aici c&#259; tu nu e&#351;ti &#351;eful meu!" A&#351;a i-a spus Traian
B&#259;sescu lui Victor Ciorbea, undeva prin 1997. Primul era ministru pedist al Transporturilor, cel de-al doilea era
prim-ministru &#355;&#259;r&#259;nist al României.   Discu&#355;ia a fost una cu martori, în &#351;edin&#355;&#259;
de guvern. Nu a fost f&#259;cut&#259; public&#259; pân&#259; azi, cu excep&#355;ia unor zumzete. Mârl&#259;nia a
fost relatat&#259; atunci în medii foarte restrânse de martori. Stilul mârl&#259;nesc nu era noutate - &#351;i nu e! -,
fiind lesene recognoscibil. &#350;i tipic. Aflasem înc&#259; de atunci de la martori despre aceast&#259; discu&#355;ie.
M-a fr&#259;mântat ani de zile. Am vrut s&#259; o verific direct de la surs&#259;, pentru c&#259; m-a r&#259;scolit
profund. Am vrut s&#259; o verific pentru mine! F&#259;r&#259; s&#259; m&#259; gândesc c&#259; o voi face
public&#259; vreodat&#259;. &#350;i am verificat-o. &#350;i s-a confirmat. De la receptor, la scurt timp dup&#259;
aceea. &#350;i a&#351;a mai cu fereal&#259; &#351;i mai pe ocolite. Îmi era mie ru&#351;ine de ru&#351;inea sa. În
pofida unor ie&#351;iri mai nervoase, omul este bine crescut &#351;i un ardelean de bun-sim&#355;.   Apoi... peste
vreo opt ani, într-o discu&#355;ie dintr-o cârcium&#259; de pe planet&#259;, dup&#259; ce spre ora 3 din noapte
distan&#355;ele cuvenite se mic&#351;orau, mi-am luat inima în din&#355;i. &#350;i l-am întrebat dac&#259; e
a&#351;a sau nu. &bdquo;H&#259;, h&#259;, h&#259;. Exact a&#351;a! H&#259;, h&#259;, h&#259; !", mi-a
r&#259;spuns cu sinceritatea-i debordant&#259; atât de bine-cunoscut&#259;. R&#259;spuns la care au fost de
fa&#355;&#259; &#351;i al&#355;ii! Cum spuneam, zicerea elegant&#259; nu a fost f&#259;cut&#259; public&#259;
vreodat&#259;, pân&#259; ast&#259;zi. Din respectul meu &#351;i al altora asemenea mie fa&#355;&#259; de spiritul
CDR insuflat de inegalabilul Corneliu Coposu. Dar &#351;i din admira&#355;ie pentru ceea ce, pân&#259; ast&#259;zi,
am considerat c&#259; e &bdquo;pre&#351;edintele moral al României, Victor Ciorbea". Am considerat - cu naivitate! -
c&#259; Victor Ciorbea era un exemplu viu c&#259; exist&#259; moral&#259; în politic&#259;. Îmi cer iertare...   Cum
Victor Ciorbea nu mai e printre noi - dup&#259; f&#259;g&#259;duin&#355;a unei alian&#355;e cu cel care l-a terfelit în
a&#351;a hal (acela a fost doar un epsiod din altele, cu sutele) -, m-am sim&#355;it eliberat. A&#351;a i-am spus adio
lui Victor Ciorbea în care am crezut pân&#259; azi &#351;i a&#351;a vreau s&#259; ar&#259;t cine cu cine
se-adun&#259; ca s&#259; se-asemene.   Am fost &#351;i voi r&#259;mâne în veci un admirator - ca fost
sus&#355;in&#259;tor &#351;i prin condei, &#351;i prin vot - al acelei construc&#355;ii politice în fruntea c&#259;reia
s-a situat singurul pre&#351;edinte democratic al României, Emil Constantinescu. Cu bunele &#351;i relele sale. Cu
bunele &#351;i relele CDR. Dac&#259; nu va reveni asupra incredibilei declara&#355;ii, pot spune c&#259; Victor
Ciorbea a fost un vis. Victor Ciorbea a fost...   P.S. Pentru cei care nu &#351;tiu sau nu-&#351;i aduc aminte:
&bdquo;Klingo", dup&#259; numele unui personaj mutant de desen animat de tip nou, era porecla lui Victor Ciorbea.
Porecl&#259; ce i se tr&#259;gea de la faptul c&#259; are un defect de fizionomie, care defect, în opinia unor adversari
politici, este asem&#259;n&#259;tor cu cel al personajului de desen animat.   "Vom avea por&#355;ile deschise spre un
dialog &#351;i spre Mi&#351;carea Popular&#259; &#351;i sunt unii colegi din partid care doresc s&#259;
men&#355;inem u&#351;ile deschise &#351;i spre PNL fiind mai pu&#355;in deschi&#351;i spre discu&#355;iile cu
celelalte forma&#355;iuni din USL" este declara&#355;ia lui Victor Ciorbea consemnat&#259; în Jurnalul de la ora 0 din
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30 septembrie 2011 la Realitatea TV (de la minutul 28.04 pân&#259; la minutul 28.52).
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