
Ceva mai rau decat sida? Decat cancerul? Da!
Ceea ce s-a vrut miercuri seara o lovitura de imagine - ridicarea lui Adrian Nastase in miez de noapte
pentru a fi incarcerat - s-a transformat intr-o lovitura de tip bumerang. Ca sa nu inteleaga pe dos unii mai
inceti la minte ceea ce vreau sa spun, voi preciza de la bun inceput ca nu comentez hotararea instantei
care l-a condamnat pe Nastase, daca aceasta e sau nu intemeiata. Exista alte doua lucruri pretabile la
comentarii: graba cu care s-a dorit ducerea lui Nastase in arest (cu tam - tam-ul de rigoare, televizat, la o
ora de maxima audienta) si halul deplorabil in care au reactionat unele creaturi dupa ce au aflat ca fostul
premier s-a impuscat. Nu cred ca exista riscul ca fostul premier sa paraseasca tara pana dimineata,
sustragandu-se astfel punerii in aplicare a mandatului, si, chiar de-ar fi fost sa fie asa, se puteau lua
masuri pentru a impiedica acest lucru. Şi-atunci? Cum se explica graba, dorinta de a-l incarcera la trei ore
de la pronuntarea sentintei? Nu cumva s-a vrut ca poporul care la ora aceea se cam uita la televizor sa
vada coruptia biruita si incatusata? N-am fost niciodata fan Adrian Nastase, i-am recunoscut calitatile si
i-am criticat defectele, asa cum e normal - cred - sa te pozitionezi fata de orice personaj public de un
asemenea calibru. Emotional, fireste ca esti impresionat de drama unui om, de gestul extrem la care a
recurs, indiferent cum il cheama sau ce culoare politica are. Comportamentul spectatorului in astfel de
situatii e conturat de cantitatea de umanitate detinuta de fiecare, de bun simt, de decenta. Mai mult decat
tentativa de suicid a lui Adrian Nastase m-au surprins reactiile unor persoane (din nefericire) publice.
inteleg ca unii au teme fixe injectate-n suflet si in creier, ca sunt stapaniti de patima politica, dar in fata
unui astfel de episod fiecare dintre noi ar trebui sa se debaraseze de convingeri politice, de antipatii sau de
sugestiile profesionale. Atitudinea unui mascarici cu manifestari de schizofrenic care se vrea comic la o
emisiune difuzata de un obscur post de televiziune mi s-a parut definitorie pentru culmile pe care s-au
catarat degradarea umana si servilismul. N-am sa-i dau numele suferindului pentru ca s-ar putea ca din
pura curiozitate vreun cititor sa arunce pentru cateva secunde un ochi la emisiunea lui jalnica, iar eu tin la
nervii cititorilor. Voi aminti insa, in treacat, observatia doamnei Pora (sa nu se supere doamnele pentru ca
am numit-o astfel pe Andreea Pora) care cataloga gestul lui Nastase drept unul teatral. Daca incercarea de
a te impusca in cap e un gest teatral, sa se faca madama actrita, poate ne face o demonstratie, chit ca i-ar
iesi numai o data. Repet: nu apar imaginea lui Nastase, ma ingrozeste doar dezumanizarea ce roade incet
si sigur societatea romaneasca. Mai presus de sentinta judecatorilor, de tentativa fostului premier ar trebui
sa ne sperie comportamentul bolnav al unor semeni care nu se pot lepada nici in momente dramatice de
patimi politice, orgolii si idei fixe, comportament ce seamana pana la confuzie cu cel al hienelor. Cand nu
te poti desprinde de rautatea congenitala in momentul in care un om e la un pas de moarte nu incape
niciun dubiu ca esti bolnav, iar boala cred ca-i fara de leac. Mi-e teama ca traim intr-o societate nu
bolnava, ci imbolnavita. Unii ar spune ca nu-i nicio diferenta intre termenii ce definesc aceasta stare. Eu
insa cred ca este. Şi inca una mare.
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