
Oscilantele optiuni ale bugetarului Pisti

   Daca ar trebui ilustrat proverbul acela care ne vorbeste despre cum poate rasturna buturuga mica un car
mare, cred ca cel mai nimerit element pentru a reprezenta micuta buturuga ar fi sigla UDMR. Pentru ca 
H arta politica romaneasca din Parlament arata ca o clatita rupta in multe bucati, formatiunea pentru care
se vor lupta la sfarsitul saptamanii Peter Eckstein si Kelemen Hunor a fost poftita mai mereu sa carpeasca
o majoritate care sa poata guverna. in prezent formatiunea cu care alde Janos, Pisti sau Sandor voteaza din
patru-n patru ani face acelasi lucru: sade in barca guvernarii, unde-i cald si bine. Numai ca si Janos,
Sandor sau Pisti pot fi bugetari cu salariile taiate, pot fi nemultumiti de cresterea TVA, de faptul ca
lucrurile nu merg tocmai bine, si-atunci, suparati foc fiind, s-ar putea ca la alegerile legislative din 2012
sa nu mai bata drumul pana la sectia de votare sa-i aleaga pe baietii lui Peter Eckstein sau Kelemen
Hunor (eu pariez pe Kelemen Hunor), ceea ce ar fi cam nasol pentru UDMR. Sigur, vor spune unii ca s-au
facut niste pasi pe calea autonomiei, dar, credeti-ma, pe Pisti il intereseaza mai mult ce pune pe masa
decat povestea aia trasa de par a autonomiei. Tocmai din aceste motive UDMR sade intr-o cumpana: sa
debarce de la guvernare si sa treaca in barca pe care Opozitia se pregateste s-o lanseze pe mare sau sa
ramana in actuala formulas Daca azi mingea e in terenul lor si pot pune conditii atat actualei Puteri cat si
Opozitiei, nu acelasi lucru se va intampla dupa alegerile parlamentare, fireste, daca sondajele care dau
USL castigator cu 66 de procente sunt reale. Dinspre Opozitie a venit deja o oferta cu steluta. in subsolul
ofertei, in dreptul stelutei exista si explicatia: "Daca nu acceptati acum sa treceti de partea noastra, dupa
alegeri v-ati lins pe bot". Ce sa faci in fata unei asemenea situatiis Dai guvernarea din mana pe oferta de
pe gards Ia sa vedem, cum ar privi bugetarul Pisti aceasta mutares Pai ar spune el la Ildiko che estia ai
nostri s-au dus la aia care spus dat bani inapoi la Pisti si gasit solutii de iesit afara de la criza, asa che mai
votam odata la ei. Daca UDMR face pasul catre USL il face punand niste conditii, probabil peste ceea ce
au azi. Cel putin pana la alegerile legislative sunt asigurati; ca si in cazul ramanerii in actuala formula de
guvernare, de altfel. Ce se va intampla dupa alegeris Ei, asta depinde de felul in care UDMR isi joaca
rolul pana in noiembrie 2012. Poate pierde la capitolul imagine sau poate castiga. in acest moment,
formatiunea pastorita - inca - de Marko Bela are in propriul teren cea mai mare minge pe care a detinut-o
in existenta sa politica. Unde mai pui ca orice mutare cu greutate la imagine poate fi speculata de cetele
razlete care urmaresc sa atraga electoratul maghiar catre un grup nou creats Vorba aia: numai in pielea lor
sa nu fii, chiar si asa, coplesit de oferte, una mai tentanta decat cealalta. Oricum ar fi, ambele sunt pe
perioada determinata si niciuna nu izvoraste din convingerea ca specialistii UDMR sunt indispensabili, ci
dintr-un calcul extrem de matematic. Ramane de vazut care dintre tentatii va stabili viitorii colegi de
guvernare ai UDMR.  
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