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Iar ma pregatesc sa ma las furat
Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat ultimul argument, cronologic
vorbind, care il determina sa insiste pentru alegeri parlamentare in 6
decembrie. Indiferent de consecintele asupra sanatatii populatiei. Iar
argumentul, culmea, il reprezinta pietele. Cele pe care Orban le-a inchis. si pe
care PSD incearca sa le deschida. Fara succes. In capul presedintelui,
alegerile trebuie sa aiba o singura finalitate. Un PNL fara opozitie.
Rationamentul locatarului de la Cotroceni este viciat. Din mai multe puncte de vedere. in primul
rand, nu rezulta in niciun fel ca, dupa alegerile pe care acesta le forteaza in 6 decembrie, PNL va
guverna fara a exista o opozitie. Asta din punct de vedere practic. Sub aspect etic, ce putem
observa? Ca avem un presedinte nascut sa fie dictator. Numai un dictator nu accepta sa existe o
opozitie. si din acest punct de vedere calculul e gresit. Indiferent ce-si doreste presedintele,
indiferent cum incearca sa forteze alegerile in 6 decembrie, indiferent in ce circumstante se vor
desfasura ele si indiferent cat se va fura din nou, opozitie tot va exista.
Klaus Iohannis a ales un exemplu cu totul si cu totul nefericit pentru a explica opiniei publice de
ce sunt necesare alegeri in 6 decembrie. A ales exemplul pietelor. si a expus urmatorul
rationament. il rezum. Guvernul a luat o masura buna. Indispensabila pentru sanatatea publica.
inchiderea pietelor. Iar majoritatea parlamentara detinuta de PSD a luat o masura gresita. A
decis redeschiderea pietelor. El nu va promulga aceasta lege. La fel cum nu a promulgat multe
alte legi. Dar nu isi poate infrana reactia de a taxa drept un act inconstient ceea ce a facut PSD in
Parlament. si de aceea avem nevoie cat mai curand de alegeri. Ca sa nu mai existe PSD.
Ei bine, PSD va continua sa existe. Fie ca ne place, fie ca nu ne place. si admitand ca va veni
Mos Craciun si ii va face presedintelui un mare cadou, invartind o bagheta magica si facand sa
dispara dintr-o prestidigitatie PSD, un PSD tot va exista. Pur si simplu pentru ca este de
neconceput un stat european in care sa nu existe partide aflate in concurenta. Iar daca unul este
la putere, celalalt este obligatoriu in opozitie. Fie ca se numeste PSD, fie ca se numeste altfel. Sa
ne imaginam ca PSD nu ar exista. Daca PSD nu ar fi existat, tot am fi avut o opozitie in
Parlament. si cum Dumnezeu ar fi putut reactiona aceasta opozitie altfel decat incercand sa
demonteze ultima mare tampenie produsa de Guvernul Orban doi si jumatate? Adica inchiderea
pietelor? si daca PSD nu ar fi existat, cu ce alta fantoma s-ar fi luptat Klaus Iohannis?
Desigur, presedintele incearca sa alinieza planetele astfel incat PSD sa iasa din schema.
Definitiv. Dupa experimentul reusit prin marile furturi savarsite in alegerile locale cu sprijinul

nemijlocit al STS, presedintele pregateste lovitura finala. Alegerile parlamentare se vor
suprapune cu starea de urgenta mascata, camuflata sub forma unei stari de alerta cu totul si cu
totul speciale, care, la randul ei, inseamna o carantinare a Romaniei cvasi-totala si, ceea ce este
cel mai important, impiedicarea cetatenilor pana pe 9 decembrie, deci inca trei zile de la alegeri,
sa iasa din casa pe parcursul noptii. Pentru ca – nu-i asa? – noaptea se sustrag sacii cu buletinele
de vot, noaptea se schimba buletinele si tot noaptea, ca hotii, se aduc sacii inapoi. si de ce sa
existe martori ai acestor faradelegi? Ca sa nu existe, cetatenii trebuie sa stea inchisi ermetic in
casele lor. Uite asa!
in aceste conditii, ce sens mai au cercetarile de piata? Ultima fiind furnizata recent de CURS. La
ce bun sa mai facem sondaje? Atata timp cat scorul este decis de un presedinte care nu-si
doreste opozitie, care sfideaza regulile jocului democratic si care se pregateste de zor de alegeri
in 6 decembrie.
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