Scris de PetruRomosan pe 20 octombrie 2021, 09:50

Criza noastra politica. De unde vine si ce o
hraneste
Niciodata in ultimii 30 de ani nu s-a vazut mai bine ca acum ca Romania e
condusa de Statul Profund. Incompetenta, amatorismul, iresponsabilitatea,
micimea unor Klaus Iohannis, Florin Citu, Marcel Ciolacu, Dacian Ciolos ne
lasa sa vedem prin ei, ca printr-o panza subtiata la maximum, papusarii,
marionetistii din spatele lor. Iar partidele par a fi doar niste cenacluri de
colaboratori ai Securitatii. Ai Securitatii proteiforme, mereu fascinanta si
aparent nemuritoare. In schimbul unor avantaje mai mici sau mai mari, uneori
iluzorii, acesti colaboratori la vedere ai Statului Subteran trebuie sa-si asume
intreaga raspundere. Uneori o raspundere penala mergand pana la cativa ani
de puscarie si pierderea, deocamdata partiala, a averii.
Dar de ce mai sunt totusi inca votati acesti interpusi, aceste interfete palide, lipsite de vreo reala
putere de decizie ? Adevarul brutal e ca nu prea mai sunt votati. Prezenta la vot e din ce in ce
mai slaba. S-a ajuns la 31,84 % la alegerile parlamentare din 2020, alegerile care dau actuala
configuratie a Parlamentului. Iar acesti actori jenanti, de mica provincie fac un taraboi asurzitor :
PNL se lupta cu USR, Klaus Iohannis se lupta cu PSD, „ciuma rosie” etc. Iar presa, media, la fel
de gras platita (recent a demarat discutia pe aceasta tema) de stat, de contribuabili – de cine
altcineva ? – ca si fantomaticele partide, analizeaza „viata” politica pana la greata. Se fabrica astfel
o realitate paralela, o realitate media.
Dar de unde vine criza politica absurda in care am intrat ? Pe langa celelalte crize – sociala,
sanitara, economica, a energiei. Simplu : vine de la ideea care a fost bagata in capul politic gol al
lui Klaus Iohannis, aceea ca ar avea dreptul august, discretionar la un guvern al sau, „guvernul
meu”. Dupa ce i s-a dat, printr-un fals ceremonial democratic, un popor crestin ortodox, pe care la considerat imediat „al sau”. Dupa modelul regelui Carol I de Hohenzollern si al reginei Maria,
sotia regelui Ferdinand, Maria de Saxa-Coburg-Gotha, ducesa de Edinborough, nepoata reginei
Victoria a Marii Britanii, fiica marii ducese Maria Alexandrovna a Rusiei, care au abuzat de
expresia propagandistica din epoca „poporul meu”. Probabil pentru ca amandoi erau straini si
trebuiau sa-si afirme „impamantenirea”. Mult mai tarziu, dupa 1965, N. Ceausescu, familia si clanul
sau, serviti de partidul comunist si de Securitate, i-au luat in posesie pe romani dupa modelul
regal strain intrat in rutina. Pentru 25 de ani. Ceausescu insusi fusese „creditat” de Moscova, de
URSS. Tot un „strain” deci.

Criza politica de acum, din toamna lui 2021, a inceput, de fapt, in mai 2019, cand, in urma unor
alegeri europarlamentare, probabil grav traficate si ele (STS, softuri, Dominion si alte aparate
americane de „numarat” voturi), i-au fost date peste 20 de procente inventiei neosecuristestrainatesti USR. A doua zi dupa alegeri s-a gasit ca ar fi oportuna arestarea lui Liviu Dragnea,
atotputernicul presedinte al PSD (numise singur trei prim-ministri !). Dragnea si PSD se faceau
vinovati de nesupunere la „diktatorul” Klaus, de suveranism si de nationalism (pacate capitale !).
PSD, partidul de guvernamant, cel care castigase alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016
(45,48 % din voturi) si conducea coalitia cu ALDE (Calin Popescu Tariceanu), a fost fragilizat
dupa arestarea la punct fix a presedintelui sau. Trebuie sa ne amintim ca Parlamentul si guvernul
se formeaza in urma unor alegeri parlamentare nationale, si nu in urma unor destul de inutile si
artificiale alegeri europarlamentare. O banalitate care nu e valabila si pentru galagiosii gargaragii
din USR si din PNL care, practic, au preluat „guvernarea mea” in urma unor alegeri
europarlamentare. Viorica Dancila a devenit in mod impostor presedinte al PSD si
contracandidata comoda la presedintie pentru Klaus Iohannis, pentru ca, din perspectiva
naratiunii propagandistice, era usor de batut. Iar guvernul PSD, abandonat de ALDE, a fost
rasturnat. Toate au fost realizate pentru noul Carol cel Fals, Klaus Iohannis von Brukenthal
Hermannstadt Frankenstein ot Sekurität und FDGR.
Asa a inceput sarabanda „guvernelor mele” Ludovic Orban si Florin Citu. Pentru Sistem,
realegerea Marelui Sas a fost un joc de copii. E limpede ca din toate aceste fortari grosolane ale
realitatii, alegeri aranjate sau fraudate nu se mai poate iesi decat prin alegeri anticipate (cinstite
!). in acest punct, PSD are dreptate. Ar trebui sa avem doua randuri de votari : alegeri
parlamentare anticipate si referendum privind demiterea lui Klaus Iohannis pentru incalcarea
repetata, grosolana a Constitutiei. Ca sa facem o economie, cele doua votari ar putea avea loc in
aceeasi zi. Rezultatele nu sunt greu de anticipat.
Nici Carol I nu a fost un geniu politic, nu e neaparat un mare erou al istoriei noastre. Nu e in nici
un caz comparabil cu Mircea cel Batran, Iancu de Hunedoara, Stefan cel Mare sau Mihai
Viteazul. Nu se poate compara nici cu marii oameni de stat romani din secolul al XIX-lea – N.
Balcescu, Ion Ghica, I.C. Bratianu, Eugeniu Carada, Mihail Kogalniceanu sau cu domnitorul
Alexandru Ioan Cuza. Carol I a avut, in schimb, educatia, pregatirea pentru a conduce de care se
bucura un print in secolul al XIX-lea. Educatie pe care nu a avut-o modestul profesor de fizica de
la Sibiu, intrat, probabil, la facultate pe listele minoritatilor, cum era obiceiul sub regimul comunist.
Vom mai afla, foarte probabil, ca, la fel ca Petrov-Basescu, Klaus Iohannis a fost recrutat de
Securitate in liceu sau in facultate, la Sibiu sau la Cluj. Desigur, doar dupa ce-si va incheia si cel
de-al doilea mandat. Pentru ca astfel isi bate joc de noi Statul Subteran, care dicteaza. A avut
cumva Traian Basescu o contributie decisiva la desemnarea lui Klaus Iohannis drept candidat la
presedintia Romaniei ? Pe modelul Eltin-Putin, desigur. Si sa nu uitam, presedintele Klaus
Iohannis „al Romaniei” a stabilit totusi un record cel putin european, daca nu chiar mondial. E
singurul „sef de stat” ai carui parinti nu traiesc in tara presedintelui, si asta chiar inainte de a fi ales.
Si sunt aproape necunoscuti alegatorilor romani. Despre traficul de copii (ca sofer !) si despre
achizitionarea unor case cu bani castigati din meditatii s-a scris pe larg.
Toate aceste lucruri neclarificate, obscure din biografia reala a lui Klaus Iohannis ar fi trebuit sa
fie demult investigate de presa. Dar mai avem noi o presa de investigatie in vremea lui Klaus
Voda ? Avem doar jurnalism-spectacol de prost gust, manelist.

La 30 de ani de „mandra lume noua”, pe langa ca nu stim daca am avut intr-adevar o revolutie in
1989 sau doar o banala lovitura de stat, trebuie sa mai si acceptam cu amaraciune ca nu am
reusit sa cladim un autentic sistem democratic de guvernare. Securitatea a castigat „revolutia”
pentru ea insasi in 1989 si nu a mai dat-o inapoi poporului pana azi. Ultimele patru mandate
prezidentiale, doua Basescu-Petrov si doua Iohannis-Enigma, dovedesc ca dictatura Securitatii e
un mare esec. Poate mai simplu ar fi sa se prezinte la viitoarele alegeri SRI contra SIE, contra
DIA si SPP, iar alegerile sa fie organizate tot de STS (cu softuri recente, daca nu chiar noi). Cat
de jos am putut ajunge ? Care este prioritatea absoluta a guvernului interimar cenzurat in
Parlament Florin Citu, cu mai multi ministri in pioneze ? Sa cedeze catre SRI noi terenuri in
Baneasa, evaluate foarte jos, la 7 milioane de lei, si sa faca o investitie pentru un nou spital SRI,
de 580 de milioane de lei, la Balotesti. De ce sa ne mai intrebam cine l-a pus pe Florin Citu primministru ?!
in lipsa unui guvern al poporului, prin popor si pentru popor (Abraham Lincoln, 1863), am fost
livrati noilor fanarioti. Guvernarea lor poate fi la fel de lunga si de distrugatoare ca a grecilor din
Fanar. Iar cei care se ridica impotriva o pot pati ca vladica Neofit : „Grecii se inmultira si intrigile si
impilarea pamantenilor incepura. Din norocire insa, aceasta nu tinu mult, caci la 1679, Serban
Cantacuzino se urca pe tron. in domnia acestuia si a succesorului sau, Constantin Brancoveanu,
intrigile Grecilor se precurmara si tara se linisti si incepu a se intemeia. Grecii atunci vazand ca
tara le scapa din mana, se gatira sa dea o lovitura hotaratoare. Unele din familiile fanariotice
precum Mavrocordatii, aflandu-se in mare influenta la Poarta, intrigara si in doi ani capetele
Brancovenilor, Cantacuzinilor, Vacarestilor, Dudestilor cazura sub securea otomana si Fanariotii
dobandira pe seama-le cu hotarare tronul romanesc [...]. in 21 mai fiind ceremonie la mitropolie,
vladica Neofit, folosindu-se de o disputa ce se atatase intre boierii Romani si Greci, lua crucea in
mana si indreptandu-se catre boieri si poporul adunat, striga : Urmati-mi. Astfel insotit el merse
la capicibasa, care se afla in Bucuresti, si adeverira cu totii jalba ce un medelnicerul Stefanache
dedese la Poarta in contra Domnului Matei Ghica Voda. Trei zile dupa aceea, mitrolitul
bolnavindu-se Grecii mituira pe doctor, care-i dete o doctorie asa de tare, incat sarmanul vladica
innebuni. Grecii atunci scoasera ca el era nebun cand a facut acea vrednica fapta” (N. Balcescu –
„Romanii si fanariotii”,Magazinul istoric pentru Dacia, 1848).
Criza politica de care se fac vinovati Klaus Iohannis si papusarii sai, dar si Liviu Dragnea, Viorica
Dancila, Marcel Ciolacu si PSD-ul este doar partea vizibila si foarte zgomotoasa a unei crize mult
mai profunde, in care s-a afundat Romania incepand cu 2005. Rezolvarea acestei crize nu se
poate imagina cu aceleasi personaje, idei, institutii.
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