
Nici macar de Dragobetes

   "N-avem alta prioritate niciunul dintre noi decat sa-i dam premierul. Alegerile locale castigate, ca
principala indatorire in 2012, in toamna, si castigarea alegerilor generale cat suntem noi la guvernare.
Pentru ca presedintele va trebui sa aiba, in decembrie 2012, 50 plus un vot din partea actualei coalitii.
Adica PDL, UDMR, UNPR si grupul minoritatilor nationale. Acesta este obiectivul la care ma gandesc in
fiecare zi". Citatul cu care tocmai v-ati delectat apartine unui clasic in viata si in functie, domnul Boc
Emil, premier al Romaniei. Pentru ca nu vrem sa ingrosam randurile celor ce reactioneaza proletar,
coleric, admitem ca pana la un punct, atitudinea lui Emil Boc si a colegilor sai de partid e fireasca: oricine
- si PSD-ul si PNL-ul si UDMR-ul si PRM-ul - isi doreste sa castige alegerile si face eforturi pentru a
transpune visul in realitate. Daca domnul Boc ar fi doar presedinte de partid si n-ar ocupa concomitent
functia de premier, daruirea cu care se implica in campania electorala n-ar fi deloc deranjanta. Cum insa
acelasi domn Boc este, intamplator sau nu, premierul Romaniei, o tara care trece prin una dintre cele mai
maronii perioade din istoria sa, e nitelus deranjant ca zi de zi se gandeste la calupuri de strategii
electorale; care strategii probabil ii ocupa foarte mult timp. E foarte bine sa pui multa pasiune in ceea ce
faci, sa fii daruit unei cauze, insa o cauza poate fi si scoaterea la liman a economiei romanesti. Or domnul
Boc gandindu-se zi de zi, dupa cum insusi recunoaste, la cele ce trebuie sa le aseze dinaintea domnului
presedinte ma tem ca ramane cu prea putin timp pentru noi, astia care contam doar la alegeri. Ne-ar fi
placut tare mult ca domnul Boc sa se fi gandit in fiecare zi la bunastarea poporului pe care se lauda ca l-a
scos din criza. Va dati seama ca premierul traieste o drama, ca trebuie sa-si imparta iubirea in dragostea
pentru presedinte si dragostea pentru popors Doamne, numai in pielea lui sa nu te afli. Oare care dintre
aceste iubiri e mai corpolentas Ne intrebam in urma cu ceva vreme daca vom apuca ziua in care si
romanul de rand sa conteze cat de cat in calculele politice care se fac si se desfac cu atata dibacies Desi
raspunsul e usor de ghicit, ne mai intrebam si azi, dupa ce am citit spovedania domnului Boc. Repet:
putem intelege aspiratiile politice ale lui x sau y, nu suntem ipocriti, nu pretindem ca inima cuiva sa bata
numai si numai pentru tarisoara, dar bagam de seama c-am alunecat in latura ailalta si ca devenim aidoma
pisicii tolerate in gospodarie pentru ca, din cand in cand, mai prinde doi soareci. Oare nu mai avem pic de
farmec de nu meritam putina atenties Chiar si obisnuinta convietuirii paleste in fata inaltatoarelor interese
de grups Cu siguranta si noi, cei ignorati, purtam o parte din vina pentru acest tratament. Dar e mult mai
comod sa spunem ca suntem frumosi, destepti si devreme acasa, insa nimeni nu ne iubeste. Nici macar de
Dragobete.  
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