
Comedie sau film XXX? Hai, fie, comedie!
Telenovela sefiei Senatului in care Don Ponta si Jose Geoana s-au razboit pret de cateva episoade a
devenit o comedie spumoasa. Nu stim ce l-o fi indemnat pe domnul Ponta sa creada ca a doua functie in
stat va ramane in mainile formatiunii politice pe care domnia sa o pastoreste, dar era mai limpede decat
apa cristalina de izvor ca Puterea nu va lasa asa pleasca sa-i scape printre degete. Sau, nu-i vorba despre o
pleasca, ci despre o minge ridicata la fileu? Asa cum era de asteptat, Coalitia a anuntat ca va arunca in
lupta un candidat acceptat de toate formatiunile din arcul guvernamental. Anuntul a venit - zice-se - dupa
niste negocieri in urma carora UDMR ar fi obtinut oarece avantaje noi-noute. Ca Puterea a aruncat in
lupta un candidat e un fel de a spune, lupta fiind castigata dinainte ca sabiile votului sa fie scoase din
teaca. Dar, de amorul artei democratice, candidatul Coalitiei, adica domnul Vasile Blaga s-a infruntat cu
domnul Titus Corlatean, reprezentantul selectionatei Opozitiei, pe care l-a invins la puncte, pardon, la
voturi, cu 69 la 65 (cifra asta, 69, parca mai avea o semnificatie, nu?). Am auzit pe parcursul acestor zile
foarte multi oameni care se intrebau daca domnul Ponta este atat de naiv incat sa-si inchipuie ca va putea
pastra pentru partidul domniei sale sefia Senatului? Din moment ce niste cetateni simpli, care o cunosc pe
duduia politica doar din povestile tiitorilor s-au prins ca nu-i lucru de saga (saga, nu spaga) cu functia
conului Geoana, ne e greu sa credem ca domnul Ponta n-a luat in calcul riscurile la care si-a expus
partidul odata cu debarcarea fostului prezidentiabil din fruntea Senatului. O fi domnul Ponta mai nou in
politica, dar nu-l credem intr-atat de naiv incat sa nu fi deprins una dintre lectiile politichiei, tradusa
printr-o fraza dragalasa, care spune cam asa: "Ursulet de catifea, ce se da nu se mai ia!". Dreptul pe care
partidul sau il are la pastrarea presedintiei Senatului invocat de Victor Ponta poate fi cat se poate de legal,
de moral, numai ca politica e un joc in care loviturile sub centura sunt permise, am putea spune ca e un
fel de cafteala de strada. Cunoscute fiind aceste lucruri, usurinta cu care PSD a renuntat la aceasta reduta
ridica niste semne de intrebare. De ce spuneam la inceput ca telenovela se transforma intr-o comedie - sa
zicem - cu Stan si Bran (ca doar n-o fi un film XXX, din cauza cifrei buclucase - 69)? Pentru ca, de unde
mai ieri domnul Ponta ne spunea cum il va inlocui pe Geoana cu Corlatean (uite, rimeaza si cu Stan si cu
Bran) s-a pomenit ca i-a suflat osul din fasole Vasile Blaga, un personaj din tabara - teoretic - adversa.
Spun teoretic, pentru ca varfurile Opozitiei Roman esti si-au facut un obicei din a ridica mingi la fileu
celor de la putere, de zici ca-s aliati, nu adversari. Tot acest scarpinat cu fundul de buruiana al Opozitiei
buimace, toate negocierile cu UDMR (acest Piturca al politicii, mereu la post, la pleasca), intr-un cuvant,
toata bisnitareala asta politica nu mai constituie vreo surpriza. Am depasit stadiul de lehamite, momentele
de enervare, nu ne ramane decat sa radem; nu conteaza cum, isteric, cu pofta, cu lacrimi, important e ca
radem. Unde mai pui ca rasul e terapie curata si ingrasa. Iar daca ingrasa, se cheama ca tine si de foame.
Ceea ce, in vremurile astea nu-i de colo.
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