[„SILA MORALĂ…”] – de Mihai
Eminescu [17 mai 1883]

Sila morală pe care-o produce menajeria de curiozităţi

zoologice din Dealul Mitropoliei ne face să ne ‘ntrebăm cu
drept ce caută acolo o seamă de oameni de o reputaţie curată
şi mai cu seamă la ce mai reclamă asupra monstruozităţilor din
aşa-numitele alegeri puse la cale de Ţepeluş, Pelin et
Compania?
La ce urechi se adresează bunăoară fraza:
Votarea pe faţă a domnului prefect Chiriţescu este în toate
privinţele condamnabilă şi neadmisă de lege.?
Ca şi când într-un singur judeţ din ţară alegerile n-ar fi
fost făcute sub exercitarea unor acte în toate privinţele
condamnabile.
Ca şi când mai există lege în ţara aceasta.
Ca şi când adunătura acestei majorităţi ar fi consistând din
alţi indivizi decât din cei numiţi de oameni ca Chiriţopol şi
Simulescu.
Unde e sancţiunea acestor descoperiri? Cine să le judece?
Filitis Ciungu, care-a frustrat pe ţărani de posesiunile lor
ereditare, care a plătit cu bani voturile ce i s-au dat acum?
Vilacrose – ales de Simulescu – individ cretinizat în templele
Venerei vulgivage?
Dioscurii emancipaţi Epurescu – fundescu? Dolichodactilul
milionar Costinescu?
Aceste vase prin care o societate coruptă îşi scurge urâciunea
şi decrepitudinea morală au ele măcar o umbră de înţelegere
pentru adevăr, o umbră de apreciare în materie de drept şi de
morală?
Locul de reflecţie ce li se cuvinte acestora este, după
cuvântul sfânt al d-lui Dimitrie Brătianu, puşcăria pentru
unii,

carantina pentru alţii.
Ei bine, înaintea acestei puşcării, numită astfel de chiar cel
ce-o prezida, înaintea acestei carantine zoologice pline de
contagiul malonestităţii şi a minciunii mai vine cineva să
arate nelegiurile din alegeri; înaintea lor, cari nu sunt
decât gangrena produsă de acele nelgiuri? Dar trebuie să fie
cineva budist pentru a crede că Dumnezeu n-a putut fi cu totul
nedrept şi c-a putut să pună şi în putrefacţie o scânteie de
adevăr. Omul pozitiv ştie că cretinizarea morală exclude orice
sentiment de bine şi orice putere de judecată dreaptă şi că
numai cele două institute recomandate de d. Dimitrie Brătianu
pot scăpa societatea română de asemenea creaturi.
Numai exempli gratia cităm aci povestirea alegerilor din
Galaţi făcută de d. Nicu Catargiu. Acest bărbat bătrân şi
onest şi-a făcut naraţiunea sa simplă fără a avea o umbră de
speranţă măcar de-a vedea invalidate, în urma descoperirilor
sale, vreuna din aşa-numitele alegeri.
Numai pentru a ilustra cuvintele mesajului:
„… mulţumesc ţării pentru liniştea şi ordinea ce-au domnit
pretutindeni în tot timpul perioadei electorale…” Reproducem
în cele următoare descrierea alegerii din Galaţi.
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