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Lebada neagra a toamnei: i se coace lui
Iohannis o lovitura fatala?
Daca o fi adevarat ca cea mai mare reusita a diavolului a fost sa convinga
lumea ca nu exista, sustinatorii actualului presedinte ar trebui sa fie ingrijorati
de impamintenirea tot mai solida a ideii – pina si in rindurile pesedistilor – ca
orice s-ar intimpla, Iohannis e reales in toamna. Ar trebui sa ii ingrijoreze
pina si constatarea ca, in afara anului 2000, cind s-a inregistrat o situatie
speciala pe fondul forfaitului lui Constantinescu, niciun rind de prezidentiale
nu a fost cistigat de marele favorit, in ultimul sfert de secol. Ce ar putea da
peste cap scenariul ”Iohannis-presedinte-fara-drept-de-apel”?
Raspuns: un eveniment de tip lebada neagra, adica ceva cu impact devastator neluat de
nimeni in calcul in prealabil.
Deja, voci de prestigiu din spatiul public vorbesc de o posibila victorie a lui Iohannis din
primul tur, desi, tehnic, asta e imposibil la noi. in orice caz, poate ca niciodata dupa 1990
nu s-a inoculat mai puternic ca acum ideea ca presedintele nu are temeri pentru al doilea
mandat. Chiar si in 1992, cu un Ion Iliescu extrem de puternic si de popular, lucrurile se
complicasera dupa ce opozitia obtinuse un scor neasteptat de bun la alegerile locale,
inclusiv primaria generala, si se crease un orizont mare de asteptare pentru
prezidentialele si parlamentarele din toamna. Nici vorba sa se fi comentat pe atunci despre
o victorie de la sine inteleasa a lui Ion Iliescu. A cistigat, finalmente, la un scor confortabil,
dar fara ca adversarul sau, Emil Constantinescu, sa fi fost considerat batut din start.
Acum, nu se discuta decit despre cine va fi cel batut de Iohannis: omul PSD ori al USRPLUS? Despre cum ar putea PSD, in premiera, sa piarda chiar si locul trei ori despre cum iar da voturile lui Iohannis in turul doi. si altele asemenea.
Nimeni nu prea ia serios in calcul, spre exemplu, vreo lebada neagra, ceva care sa-i
anuleze marsul triumfal lui Iohannis ori sa-l scoata de tot, chiar, din cursa.
Exista insa unele evenimente majore produse in ultima vreme care ar putea fi, in opinia
noastra, mai mult decit au parut.
E vorba de aparitia la CNSAS a documentelor oficiale care dovedesc statutul de turnator al
lui Traian Basescu. Daca a facut sau nu politie politica urmeaza sa decida justitia, dar
turnatorii teribile e sigur ca a facut.
Cum a fost posibil, in numele caror interese, sa apara brusc aceste documente pe care le-

au cautat unii ca pe Sf.Graal ani si ani de zile? Daca se dorea scoaterea lui Basescu din
cursa pentru PE ele ar fi aparut mai demult, ori pur si simplu s-ar fi negociat cu omul,
retragere contra musamalizare. Felul cum ele au fost scoase la lumina elimina categoric
varianta aceasta. Sa nu uitam ca aparitia lorfusese chiar profetita cu ceva timp inainte de
enigmaticul cercetator CNSAS Madalin Hodor, intr-o postare cu tilc pe Facebook.
Scandalul a avut o evolutie stranie chiar si dupa producere: s-a vazut clar ca Basescu e
lovit rau de tot, existind informatii ca a conditionat prezenta la anumite televiziuni, in acele
zile, de neabordarea subiectului respectiv. Modul in care a reactionat public a relevat, de
asemenea, ca e sever afectat. Totusi, tema s-a stins suspect de repede, iar Curtea de Apel
Bucuresti inca nu a fixat nici acum un prim termen de judecare al procesului.
Un al doilea caz aparte e cel al adoptiei Sorinei Lucan, sau ”fetita Sorina”, formula care a
facut cariera in media, un element, el insusi, interesant de punctat.
Situatia unei fetite necajite, dar care nu a fost ucisa, torturata, molestata, rapita, ci doar
luata pe cai legale – discutabile ori ba – de la niste asistenti maternali in beneficiul unei
familii adoptive, a facut valuri exagerat de mari. Sigur, scena fetitei tirite abuziv de o
procuroare pe ciment nu a fost comod de privit, dar, in Romania se petrec tragedii infinit
mai mari implicind minori si nu se face nici 1% din tambalaul sus pomenit. Sunt zeci de
mii de copii orfani, alte zeci de mii semi-abandonati de parintii aflati la munca in
strainatate, deci baza de ”selectie” a unor situatii dramatice e imensa si, totusi, niciun
asemenea caz nu a obtinut anvergura celui de la Baia de Arama.
Avem televiziuni care par sa-si fi sacrificat teme politice fierbinti de dragul scandalului
adoptiei si care au tinut povestea zile si zile fara intrerupere in direct si in prime-time.
E posibil, teoretic, ca scandalul ”Petrov” sa fi fost dat uitarii pentru ca publicul nu
o mai fi fost interesat de faptul ca Romania a fost condusa 10 ani de un aparator
al anticoruptiei si al democratiei care e suspectat ca a nenorocit vieti prin
turnatorii la Securitate, exact cum el insusi le reprosa altora.
E posibil, teoretic, ca scandalul Sorina sa fi generat un interes imens al
publicului, chiar si greu explicabil, si de asta sa fi fost rostogolit atit de amplu in
media si pe retelele sociale.
Dar, daca cele doua cazuri sunt parte a unei operatiuni mai ample, menite sa pregateasca
terenul, emotional vorbind, pentru un scandal care va sa urmeze inaintea prezidentialelor?
in noiembrie 2009, in campania pentru un nou mandat, presedintele Traian Basescu s-a
confruntat cu o situatie grea, dupa aparitia filmului in care lovea un copil. Un film care l-ar
fi putut transforma in perdant si care asta si urmarea, de fapt. Marele sau noroc a fost ca
difuzarea filmului a fost prost pregatita, el fiind trimbitat in seara precedenta de Dinu
Patriciu si livrat prin postul lui SOV, ambii adversari teribili ai lui Basescu, ceea ce a dus la
o scadere din start a impactului la sustinatorii acestuia. in alte colturi ale lumii, Basescu
iesea nu din cursa, ci din viata publica dupa acea inregistrare. La noi, a reusit sa
depaseasca momentul si chiar sa cistige, fie si la limita, in fata lui Geoana.
Din asemenea experiente, insa, cine e inteligent invata. Iar greselile trecutului
nu se repeta.
Exista informatii in anumite cercuri, in ultima perioada, conform carora lui Klaus Iohannis i

se pregateste o lovitura teribila in toamna, inaintea alegerilor, una care l-ar putea chiar
elimina din joc total. Iar lovitura, conform respectivelor informatii, ar tine de aspecte mai
vechi din viata presedintelui.
Chiar foarte vechi.
Nu avem niciun indiciu despre ce fapte ar fi vorba.
Putem specula, insa, spre exemplu, ca – pe terenul minutios pregatit de scandalul ”fetitei
Sorina”, eventuale dezvaluiri concrete si bine sustinute cu documente aparute ca prin
farmec dupa amar de ani, precum in scandalul ”Petrov” -, relansarea povestii cu adoptiile
mijlocite de Klaus Iohannis dupa Revolutie ar putea fi devastatoare.
(Iar unii, doar in treacat fie spus, ar putea observa acum, asa cum au sesizat ca tatal
adoptiv al fetitei a lucrat pentru o companie care se ocupa si de transplantul de organe, ca
si mama presedintelui lucra pe atunci ca asistenta medicala la Pediatrie. Asta, pentru cei
care mai stiu cum stateau lucrurile pe vremuri).
si, ca o observatie de final: ce o fi vrut sa spuna azi senatorul USR Radu Mihail,
intr-o conferinta de presa de la Vilcea, prin aceea ca”Nu poti sa te bazezi ca
cineva, fie el si o persoana cu mari sanse sa ajunga presedinte,
nu va avea un eveniment care sa-l faca sa iasa din cursa(s.n.)
. Deci, nu poti sa-ti pui banii pe un cap pe care nu poti sa-l controlezi, nu stii ce
e cu el. Noi vrem sa ne asiguram ca avem o personalitate capabila sa fie
presedintele Romaniei, sa fie pregatit, sa fie in cursa si asta e datoria pe care o
avem pentru romani”.
Povestea cu posibila plecare a lui Iohannis la sefia Consiliului European e incheiata de
mult. La ce sa se refere in acest caz USR – care nu si-a stabilit nici pe departe persoana pe
care o va sustine la prezidentiale – spunind ca nu il vrea pe Iohannis pentru ca ar putea
avea ”un eveniment care sa-l scoata din cursa”?
Ce stiu, si nu spun exact, cei de la USR-PLUS?
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