
Cu stangul politic, in dreptul paranormal
Ehei, ascunsa culoare e violetul, dragii mei. Daca fostul presedinte Constantinescu era stropit cu ani in
urma cu cerneala violet, azi, o flacara de aceeasi culoare misca din loc muntii intelegerii lucrurilor
simple. Romanul are nevoie de subiecte scandaloase pentru a-l birui pe maine mai usor. Dupa episoadele
recente cu pumnul prezidential, cu presupusa felatie a doamnei Birchal, cu vizita lui Mircea Geoana la
omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu la ceasuri cand luna lumineaza cu putere pamantul, ni s-a adus la nas
o alta prajitura cu aspect baban: atacul energetic asupra lui Mircea Geoana, in campania electorala. N-am
atins ieri subiectul, pentru ca banuiam ca luni seara se vor ingramadi prin platourile televiziunilor tot
felul de specialisti in materie. Şi am banuit bine. Toti ne-au oferit niste explicatii cu invelis stiintific, deci
s-a depasit stadiul deochiului folcloric. Nu cred ca are rost sa comentez eu daca prezenta - de-acum
celebrului - Aliodor Manolea in spatele presedintelui Basescu la confruntarile din campania electorala a
avut vreun impact asupra contracandidatilor sai. E treaba celor care au habar cat de cat de aceste lucruri,
recunosc, n-am aprofundat problema. Ceea ce devine insa clar de la o zi la alta, este ca Mircea Geoana are
niste probleme in a se face inteles, a fi convingator si, pana la urma, in a cuceri electoratul. Atins sau nu
de celebra flacara violet, actualul presedinte al PSD a reusit prin iesirea la rampa cu aceasta poveste sa
aseze o mantie de ilaritate peste insuccesurile, pardon, insuccesele sale. S-ar putea ca o parte din
electorat, purtand in san teama de farmece, sa-l compatimeasca pe Mircea Geoana: "Uite, saracul, ce i-au
facut astia". La fel de bine insa, o alta parte a electoratului, mai putin sensibil la subiect, ar putea spune:
"Doamne, ce tampenii vorbeste asta, a dat in mintea babelor care cred in vraji". N-as putea spune care
dintre aceste categorii e mai numeroasa, dar teama mi-e ca aceasta poveste - fie ca are un sambure de
adevar, fie ca nu - reprezinta craca prezidentiala pe care Mircea Geoana tocmai si-a taiat-o de sub
picioare. Subiectul a facut deliciul presei occidentale, iar acum, cei de acolo se uita la noi ca la niste
cimpanzei dintr-o specie putin mai rasarita decat cele clasice, dar tot ca la niste cimpanzei. E si
victimizarea o strategie de acumulare de simpatie, dar cred ca de data asta s-a trecut putin hotarul
penibilului. E posibil ca toata povestea sa fie atent orchestrata de undeva, tocmai pentru a-l aseza pe
Geoana intr-o postura jenanta. Problema e ca si el s-a inhamat la telenovela asta, ceea ce n-ar fi o
premiera in colectia de gafe marca Geoana. Putem spune de pe acum ca batalia pentru sefia partidului
devine imposibil de castigat pentru cel care s-a crezut timp de cateva ore presedintele Romaniei, dupa
acest episod cu tenta de scandal, care a reusit sa aseze peste imaginea sa niste mormane de indoiala. Ceea
ce ar trebui sa ne ingrijoreze este faptul ca printre armele discreditarii rasar din ce in ce mai des unelte
stranii. Şi ca pe cei care le arunca in lupta ii doare fix in basca de compromiterea imaginii tarii in afara
granitelor. Ma rog, a ceea ce a mai ramas de compromis intr-o tara ce capata intr-un ritm alert nuanta
statelor din lumea a treia.
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