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Stimați
cititori,
De la această tribună,
care ne este ziarul local,
am vorbit în scris cu
Dumneavoastră. Am
spus multe vorbe ‐ și la
necaz sau supărare ‐,
dar și atunci când am
avut satisfacție în acti‐
vitatea mea, activitate
care fără Dumnea‐
voastră ar fi fost doar
de formă, cum sunt în
multe alte locuri din
țară...
Dacă eu și consilierii
mei am realizat lucruri
bune sau rele, numai
Dumneavoastră aveți
dreptul să ne evaluați și
să ne dați... nota!
Personal, consider că
nu este rău să ne ream‐
intim drumul nostru
împreună. Am fost și la
alții, ca să văd și să
învăț, pentru a face și
noi la fel. A prins bine.
Sigur, am învățat ceva.
Dar învățat‐am că și toți
te ajută cel mai mult cu
sfaturi. Sfaturi pe care
TU poți să le adaptezi
la situația, condițiile,
cultura
TA.
Vorba
românului: Da, Dum‐
nezeu te ajută, dar în
traistă nu‐ți pune.
Deci,
descurcă‐te,
Ioane, și învață. Din
cărți, din viață, din
vizite, de la prieteni,
dar și de la critici. Mai
ales de la ei, că aceștia
sunt cei mai buni câini
de pază. Vom da în fie‐
care număr imagini și
consemnări scrise ale
primarului. Vor fi sur‐
prize și astăzi sunt vala‐
bile. Fondul probleme‐
lor vieții nu s‐a schim‐
bat.
Acest text a fost scris
și publicat în anul 2006.
Am convingerea că nu a
fost scris degeaba. Este
valabil și astăzi, dar am
și învățat, fie și numai
să nu stau cu mâna la
cerșit. Să pun umărul și
mâna singur.

AMERICA, AMERICA
CEA FRUMOASĂ...
Au trecut zilele vizitei în America. Ultima
zi. Ne îmbarcăm în avion. Cu ce am rămas
în memorie? Cu ce venim acasă, de la o con‐
ferinţă a primarilor dintr‐un stat foarte
bogat şi foarte puternic? Ce am învăţat de la
ei?
Unul din colegii consilieri, care nu a fost
de acord să vizităm America, argumentând
că nu ne putem noi compara cu americanii,
a spus: Distanţa este prea mare şi în kilome‐
trii şi în civilizaţie. A fost părerea domniei
sale, de care am ţinut seama în drumul nos‐
tru (al meu şi al d‐lui consilier Plaveţi).
Acum, când vă închei raportul, o spun cu
convingere: a meritat. De ce?
Pentru că:
1. Am aflat că America cea frumoasă este
numai în cântec (apropo, titlul articolului
este inspirat dintr‐un cunoscut cântec ame‐
rican, dacă nu chiar imnul). America este
frumoasă. Da este. Ţara mea, în comparaţie
cu America, este FOARTE FRUMOASĂ.
2. America este puternică. Vin cu impre‐
sia că acel filosof, pe nume Spinoza, are încă
dreptate El a spus; Fiecare are atâta drepta‐
te câtă putere deţine. Şi America deţine
putere. Şi are dreptate. Să‐i fim prieteni.
Cred eu că trebuie. Am învățat ceva: Pune‐te
bine cu cei tari, că dacă nu...
3. În America legea este lege. Strâmbă,
dreaptă, TOŢI O RESPECTĂ. Chiar dacă
unii dintre Dvs nu mă cred, respectarea
legii este mult mai mare decât la noi. Deci,
prosperitate înseamnă şi cuvântul LEGE.
Am învăţat ceva, nu?
4. Filmele prezintă lupta între cei buni şi
cei răi. Noi aşa le vedem. Realitatea este că
în societate ce răi se regăsesc într‐un procent
mult mai mic, în comparaţie cu noi. Ce am
învăţat? Să previn răul, înainte de a se pro‐
duce, prin a arăta semenilor ce se poate
întâmpla dacă se permit astfel de mani‐
festări antisociale.
5. Poliţiştii poartă mănuşi. Nu se poartă
cu mănuşi. Nici nu încalcă legea. Vă amintiţi
când am scris că dacă ai încălcat legea circu‐
laţiei, întorci din drum şi plăteşti amenda la
judecător sau dacă computerul spune că
biletul nu a acoperit preţul pentru distanţa
parcursă cu metroul, eşti întors din drum pe

scări, per pedes, plăteşti diferenţa şi poţi ieşi
la suprafaţă? În plus, te mai dă şi la TV! La
noi, mai... negociezi amenda, o plăteşti pe
loc, depinde cum şi cât, iar în tramvai e sim‐
plu: îi dai două controlorului şi sari jos la
prima staţie! Nu‐i de vină nici poliţistul, nici
şoferul, ci cel ce face legea, pentru că a creat
condiţia situaţiei. La noi, zicala peştele de la
cap se împute este foarte valabilă. Atenţie,
un antidot... Nu uitaţi: se împute de la cap,
dar se curăţă de la coadă! Deci, am mai
învăţat ceva. Dacă voi avea, vreodată,
ocazia, aşa am să dispun. Să nu se plătească
amenzile pe loc la cel care o aplică.
6. America are străzile curate. Nu foarte
curate, dar cu puţin peste oraşele ardelene.
Ce nu are strada în America şi are din plin la
noi? Oameni care taie frunze la câini, câtu‐i
ziua de mare, şi asta între orele 8:00 şi 17:00!
Un amănunt, nu lipsit de importanţă: La
New York am întâlnit baruri unde pe timpul
când populaţia în majoritate era la serviciu,
berea costa 2 dolari. De la ora 17:00 costa 4
dolari. În acelaşi local! De ce? Simplu. Între
orele 8:00 şi 17:00 nu existau clienţi. Am mai
învăţat ceva!
7. Alcoolul consumat în localuri, de exem‐
plu un pahar de vin, o sticlă de bere, 33
mililitri de tărie, costă cât o masă cu trei
feluri de mâncare, adică tot 4 sau 8 dolari.
De aceea la ei vezi foarte rar oameni făcând
pipi sau dormind pe stradă, de beţi ce sunt!
Dorm pe stradă săracii care, comparativ cu
scumpul nostru Bucureşti, sunt cam 10%
din zestrea capitalei noastre. Cei săraci nu
dispun de lovele, cei bogaţi nu se prea văd
pe străzi. Cred că şi aici este ceva de învăţat!
8. Bisericile la americani funcţionează
după două criterii: religie şi naţionalitate. Ba
și culoare. Românii ortodocşi au biserica lor.
Baptiştii români (se ştie că America este pre‐
dominant de religie baptistă) au biserica lor.
Foarte rar ‐ sau chiar deloc ‐ vezi alte naţii în
aceste biserici. Toate naţiile americii au bise‐
ricile lor, în religiile lor. Negrii au bisericile
lor, chiar dacă sunt americani. Şi ei tot pe
confesiune. Aici mai că aş spune că mai au
de învăţat ei de la noi. Asta, dacă nu vom
copia de la ei ce ni se spune în presa lor, care
presă ‐ cred eu ‐ are dictonul: Şeful este şef.

I. Şeful este America. II. Şeful are dreptate.
III. Şeful are întotdeauna dreptate. IV. Când
şeful nu are dreptate, se aplică articolele de
la I la III! Ce să învăţăm? E bine de ştiut: eşti
mare, eşti tare. Apoi să alegem ce dorim sau
cum suntem manipulaţi.
9. Americanii nu au îngrădite curţile case‐
lor. Dar pentru nimic în lume nu le sunt
încălcate proprietăţile. De ce? Pentru că
pedepsele sunt deosebit de aspre. Casele
americanilor nu sunt fastuoase. Şi sunt con‐
struite, majoritatea, din lemn. Sunt mai
calde, spun primarii lor. Şi mult mai ieftine.
Sunt date ‐ la cheie ‐ în două‐trei luni. Ni s‐
au oferit, spre prezentare în ţară. Ar fi de
învăţat! Nu ştiu de ce nu prinde la noi. Poate
totuşi... mai vedem.
10. Patriotismul americanilor îl depăşeşte
cu mult pe‐al nostru. Dacă noi suntem patri‐
oţi hotărâţi, suntem catalogaţi ca naţiona‐
lişti şi şovini. Poţi învăţa copiii în ce limbă
doreşti, dar nu în şcoala statului. Poţi vorbi
pe stradă în orice limbă doreşti, nimeni nu
îţi interzice asta. Poţi fi alb, galben, negru,
mexican, român sau eschimoş, dar când vor‐
beşti cu oficialităţile vorbeşti engleza. Atât,
nimic mai mult! Nu o ştii? Învaţ‐o! Ce am
învăţat de aici. este că toţi suntem egali. Nu
sunt unii mai egali ca alţii, în funcţie de
limba vorbită. În ţara lor, oaspeţii sunt tra‐
taţi ca oaspeţi, dar dacă ai ales să fii ameri‐
can, prima dată te achiţi de obligaţii. Eşti
verificat 5 (cinci) ani dacă poţi fi un bun
american. Dacă DA, vei fi egal cu toţi cei‐
lalţi, fără să soliciţi fel de fel de avantaje.
La noi, dacă ai tras câteva vătraiuri hoţu‐
lui, se strigă din gură de şarpe că eşti şovin,
că ai ceva cu ştiu eu ce naţionalitate, iar poli‐
ţistul are simpatii politice. Deci, ar mai fi de
învăţat ceva! Americanii cunosc bine vorba
românului, care spune să faci ce zice popa
nu ce face popa. Iertare, cucernici preoți ai
comunei! Problema este că o aplică atunci
când este vorba de alţii. Vedeţi câte sfaturi,
ameninţări cu punerea la colţ pe boabe de
porumb primim. Dar America este şi puter‐
nică, nu numai frumoasă.
Să auzim de bine, să fim sănătoşi!
Al Dvs,
IOAN CRIŞAN
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