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Iohannis, Orban &CO.
Dupa doua luni de logodna, guvernul Orban are dificultati serioase. Nu atit
create de PSD, disparut in ceata unde isi linge ranile. Tensiunile in ce priveste
PNL&Guvernul Orban vin din interior.
I se trag de la problemele pe care le are de rezolvat intr-o criza de timp si resurse evidenta( voturi
in Parlament, finante, spatiu de manevra). PSD a lasat o mostenire dezastruoasa dupa ce a dus
o politica economica si sociala aventurista si populista, extrem de riscanta. Daca mai raminea la
putere sase luni baga tara in faliment. Romania ar fi ajuns Venezuela Europei. Dragnea, VV
Dancila, Teodorovici etc, au adus lucrurile la marginea prapastiei. PNL a aparut la timp, salvind
din mers ce se mai putea salva. Orban si trupa lui incearca sa faca corectiile necesare in mars
fortat. Solutii miraculoase, pe timp scurt, nu exista. Asa ca trebuie sa cistige timp Visteria este
goala, deficitul peste limita admisa. A aparut o dificultate in plus creata chiar de guvern care vine
dintr-o abordare gresita. Acest guvern – provizoriu – are raspundere limitata. Un an de zile cel mult.
Trebuie sa dea un buget si sa organizeze alegeri. Atit. Din cauza nenorocirii pe care au gasit-o in
palatul Victoria traieste sub presiunea urgentelor de care vorbeam mai sus. Orban e obligat sa
dechida prea mult fronturi si si-a complicat existenta. Agenda guvernamentala este mult prea
incarcata in raport cu timpul si resursele pe care le are. Sarcinile pe care si le-a autoimpus sunt
prea mari. Probabilitatea de a suferi un esec, s-a amplifiat foarte mult.
Alta sursa de presiune pentru guvern se afla in interior. Iohannis vrea sa se joace de-a puterea,
spre deosebie de primul mandat. E si gelos pe succesul unui Ludovic Orban pe care pina in vara
il tinea pe la usi. Asta in vreme ce Gorghiu, Turcan, Busoi, Rares Bogdan si alti favoriti aveau
intrare libera. Acum pe Iohnanis Orban il deranjeaza ca o scama care i-a intrat in ochi. Liderul
PNL ii pare ca se bucura de prea multa putere si glorie. Este asadar un rival al acestui zeuluisoare sui generis. in situatii de acest tip vai de curteanul care il umbreste pe rege!!! De ce?
Pentru ca lui Iohannis somnolent pina ieri a prins gustul puterii. Pe scurt ii place sa decida, sa fie
temut, sa numeasca, sa dea afara, sa iasa in fata presei sa sa straluceasca. Ii plac prima pagina
si aplauzele la scena deschisa…Sunt bolile puterii – istoria e plina de ele.
Iohannis vrea sa le faca el pe toate cu mina lui, sa depinda de el toti si toate. Nu mai vrea sa
lucreze prin intermediari ca Orban. In plus vrea sa lase o urma dupa ce 5 ani a dormitat
nepasator si rece la presiunile vietii politice. „Alegerile anticipate” este unul din subiectele inventate
de psihologia lui intortochiata dar e iohannis romexpo 2o capcana. Multi vad aici o manevra de a
se lepada de Orban, chiar de PNL, sau de a avea un alt PNL cu alti oameni la palatul Victoria.
Este motivul pentru care nu vrea sa astepte pina in noiembrie/decembrie. Dupa alegerile
parlamentare riscul lui Iohannis este ca Orban – triumfator dupa cistigarea alegerilor va fi mult mai
greu de controlat. Asa se face ca preseaza pentru organizarea lor in primavara. Iohannnis este

dispus, fara mari procese de constiinta, sa riste orice, inclusiv guvernarea anti-PSD de care face
atita ca sa ramina singur la manse. Iohannis imi face dintotdeauna impresia unui mare egoist
care subordoneaza totul interesului si placerilor lui personale. Ma insel!?
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