Scris de octavian.andronic pe 05 martie 2019, 12:32

Iliescu 89
O stranie potrivire face ca presedintele fondator al social democratiei
romanesti sa implineasca varsta care coincide cu anul reintrarii sale in politica
la varf: 1989.
Venerabilul om politic a renuntat de ani buni sa mai faca din aniversarea sa un eveniment public.
Primeste telefoane de felicitare de la apropiati, dar prefera sa adaste in tihna relativa a caminului,
alaturi de cea care ii este partenera fidela de nu mai putin de 68 de ani - doamna Nina, cea mai
discreta si mai decenta Prima Doamna a Romaniei moderne.
Retragerea sa din actualitatea politica a fost marcata de venirea la putere in partid a unor
personaje oportuniste care l-au considerat un balast, ignorand propria lor insignifianta. Nici
Geoana si nici Ponta nu a avut vreo contributie la redresarea partidului, de dupa momentele de
varf ale presedintiei sale. Ba, din contra, iar revenirea in primul plan din „epoca Dragnea” s-a
datorat mai degraba lipsei de consistenta a personajelor de dreapta decat revirimentului stangii.
Daca Geoana se gandise la un moment dat sa-l excluda din partid, iar Ponta a preferat sa il
indeparteze de structurile acestuia, Dragnea a ales sa il ignore pur si simplu. Cu atat mai
condamnabil cu cat a facut-o atunci cand extremismele si-au dat mana in a face din fostul
presedinte un tap ispasitor pentru starile de lucruri incontrolabile, specifice unor asemenea
fenomene, din timpul Revolutiei. Inculparea sa pentru „crime impotriva umanitatii” subliniaza lipsa
de logica si de bun simt ale unei justitii subordonate politic unor structuri vetuste si unor interese
straine celui national. Dar nu atat inculparea sa constituie o enormitate incalificabila, cat lipsa de
reactie si de solidaritate elementara a celor pe care i-a plasat prin autoritatea sa morala si
politica, in prima scena.
Urarea traditionala in cazul de fata nu suna bine. Poate ca ar trebui inlocuita cu alta: calm si
incredere in busola morala a unei natiuni care ii datoreaza atat de mult pentru propria sa libertate
de a trai , dar si de a face erori de calibrul celei de fata...
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