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Marcel Ciolacu, paratrasnetul lui Vasile Dincu
Dupa o lunga si nesuferita perioada de izmeneala, in fine, PSD, prin vocea
autorizata, poate ca mult prea autorizata a lui Vasile Dincu, ne confirma un
adevar crunt: PSD nu vrea nici in ruptul capului la guvernare. In orice caz, nu
acum. Calculul este cu totul si cu totul diferit de cel facut de electoratul
acestui partid. Calculul PSD este sa reia guvernarea atunci cand vor avea loc
alegeri. si punct.
Oricat de scurta ar fi memoria politica a cetatenilor Romaniei, toata lumea stie ca, pana de
curand, de la cel mai inalt nivel PSD, ni s-a transmis fie o gogorita legata de alegerile anticipate,
fie o poveste numai buna de adormit copiii, conform careia il va propune pe doctorul Rafila in
pozitia de candidat de premier, fie un scenariu cu totul si cu totul improbabil, cel al unui guvern
de tehnocrati, care la primavara sa se dea de trei ori peste cap, sa demisioneze si, intr-o
intelegere imposibil de perfectat cu Klaus Iohannis, sa fie declansate alegerile anticipate, dupa o
intreaga comedie, in care acesta din urma ar urma sa propuna doua guverne care sa cada in
Parlament.
Iar acum ni se comunica un adevar pe care noi, analistii, l-am intuit si l-am devoalat de mult. PSD
se teme sa preia guvernarea si sa dea piept, punandu-se in slujba poporului, cu cele cinci crize
majore pe care acesta trebuie sa le infrunte, lipsit fiind de un Executiv responsabil.
A spus-o Vasile Dincu ieri, cu subiect si predicat. Ar fi contraproductiv ca acum PSD sa preia
guvernarea. Daca nu acum, atunci cand? Altadata. Atunci cand se va putea instala confortabil la
Palatul Victoria pentru patru ani. Pana va sosi acest moment, Klaus Iohannis nu are altceva de
facut decat sa se scufunde in mocirla in care singur a intrat. Asta nu o spune Dincu, care este
unul dintre cei mai eleganti oameni politici pe care-i cunosc, ci o spun eu, care nu ma simt deloc
nevoit sa dau dovada de eleganta, atunci cand ma gandesc la starea extrem de critica in care se
afla societatea noastra.
Vasile Dincu este unul dintre sociologii de marca ai Romaniei, un om care permanent a fost
strans conectat la serviciile secrete si, prin urmare, un personaj foarte bine informat. si, mai
presus de toate, Dincu este un analist politic de marca. Este numarul doi in PSD si daca-l punem
fata in fata cu Marcel Ciolacu, putem observa cu usurinta ca acesta din urma este umbra
primului. si cu cat soarele este mai puternic, umbra este si ea mai bine conturata. Daca dispare
soarele, dispare umbra. Vasile Dincu este farul calauzitor al lui Marcel Ciolacu. Acesta din urma,
fie ca i-a inteles, fie ca nu i-a inteles strategia, o urmeaza intocmai si la timp. Abil, Vasile Dincu il

pune pe Ciolacu sa scoata din foc, cu mana lui, castanele pe care strategul PSD le-a pus la copt.
si putin conteaza daca se va frige sau nu. in definitiv, Ciolacu nu este decat paratrasnetul lui
Dincu.
Eu – si presupun ca si alti analisti politici – am inteles de mult acest lucru. si urmarim cu interes
fascinantul joc de interese de pe tabla de sah politica. Un joc atat de interesant incat, daca nu
deschidem bine ochii, riscam sa nu mai vedem esentialul. Adica drama romanilor. Dar oare ce
am inteles eu si alti cativa nu o fi priceput si Klaus Iohannis? Sau macar consilierii acestuia?
Sa presupunem ca Iohannis a inteles. Sa presupunem ca stie. si daca asa stau lucrurile, atunci
cum se explica de ce nu a facut astazi o miscare desteapta? stiind cu certitudine, de la cel mai
inalt nivel PSD, de unde s-a facut public acest lucru, ca reprezentantii acestui partid nu au de
gand sa propuna un premier, ca ei nu au de gand, asa cum declara, sa propuna nimic, oare de
ce Klaus Iohannis, pentru a-i prinde in ofsaid pe socialisti, nu le-a acordat nici de aceasta data,
nici la aceste consultari lovitura de incepere? De ce primul partid chemat la asa-zisele consultari
de la Cotroceni nu este chiar partidul care a castigat ultimele alegeri parlamentare? Daca PSD
tot nu are nimic de propus, de ce nu e lasat sa dea astazi cu oistea-n gard? Urmand ca apoi,
preluand balonul, al doilea partid votat la ultimele alegeri parlamentare, PNL, sa poate juca cu
adevarat, ajuta si ghidonat de Iohannis, rolul eroic de salvator al natiunii.
Faptul ca Iohannis refuza sa intre intr-un asemenea scenariu dovedeste o data in plus ca intre el
si Marcel Cioacu, via Vasile Dincu, exista o intelegere, daca nu secreta, in orice caz discreta.
Sunt tare curios sa vad daca cetatenii Romaniei mai au puterea sa rada si sa aplaude scenele
comice, care se desfasoara incepand de azi la Cotroceni.
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