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Noua clasa politica nu mai alearga dupa ciolan,
se grabeste la sarmale
Conventia Democratica ajungea in 1996 la guvernare, propulsata in principal
de tineri, cu promisiunea ca aduce in functii 15.000 de specialisti. Cu
specialistii nu stiu cum stam, dar tinerii de astazi par a-si pune sperantele in
16751 de vegani. Majoritatea doar pentru ciolan nu va salva Romania, scrie
pe Facecbook Claudiu Nasui, unul dintre cei 16.000 de membri USR. In
aceasta postare-document programatic, noua clasa politica scrie negru pe alb:
Nu am cerut functii, nu am cerut subventii, nu am cerut contracte cu statul.
Asta asa e, colegii dlui Nasui (cum ar fi, de exemplu, dl Barna), nu au cerut contracte cu statul,
au fost obligati sa le incheie de Dragnea, Mazare si Ciuma Rosie, cum se intampla in orice
dictatura.
Ce vor, totusi, oamenii noi?
Alegeri in doua tururi, pentru primari, si anticipate, scrie dl Nasui.
Entuziasmul cu care USR sustine votul in doua tururi este molipsitor, pentru cei prea recenti sau
prea uituci. Cu acelasi entuziasm cereau ”reformistii”, in 2005, votul uninominal. A fost introdus la
alegerile din 2008, iar din 2009 toti, de la analisti la politicieni, nu stiau cum sa revenim mai
repede la votul pe lista. Cei care strigau cel mai tare dupa votul uninominal condamnau cu cea
mai mare putere rezultatul acestuia. Panaceul ”universal” pentru suferintele societatii romanesti
crease mai multe probleme decat rezolvase, ca sa nu spunem ca nu rezolvase nimic. Sau, poate
isi atinsese scopul: partidul lui Basescu a castigat cu un mandat mai mult decat PSD, la egalitate
de scor, ceea ce i-a permis sa ia puterea.
Am putea sa banuim ca si noii reformisti urmaresc, de fapt, tot propriul interes? Pe de o parte,
este limpede pentru oricine gandeste cu propriul creier ca USR este avantajat de votul in doua
tururi: negocieri, aliante, jocuri de culise. in fond, mai multe functii. Desigur, pentru binele public,
pentru a scapa de primarii pesedisti etc.
Dar anticipatele?
Guvernul PSD s-a dus, nu mai poate sa dea OUG pe Justitie, Dragnea e in puscarie. Nu cumva,
tocmai din cauza asta? Sa fie teama ca USR ramane fara combustibil electoral, daca asteapta

alegerile la termen? Sau foamea este cea care ii face atat de nerabdatori?
Cu alte cuvinte, exista riscul ca noua clasa politica, aia care nu mai alearga dupa ciolan, sa vrea
lucruri mai consistente, cum ar fi de exemplu sarmalele, anticipate pana la Craciun, sau drob si
cozonac, daca se duc anticipatele spre Paste?
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