
Prima descindere a presedintelui OTV
Vine presedintele! Si presedintele si-a trimis " buzduganul`, ca Fat Frumos din poveste. De fapt,
Bus-duganul, pentru ca vorbim de o dubita cu antena pentru transmisiile pe satelit, necesara pentru o
emisiune in direct. Pentru ca, nu-i asa, Dan Diaconescu este in direct si cand merge in vizita. Iar vizita de
1 Decembrie a picat la Sibiu.
  
  Nu a venit cu bus-ul, ci cu limuzina, flancat de bodyguarzi. Sediul Partidului Poporului se limiteaza la o
camera intr-o cladire de briouri in care incap ingramaditi 20 de persoane. Alti 10 stau pe coridor si intra
prin rotatie sa-si vada idolul. Intalnirea incepe ca la OTV. " Buna seara, bine ati venit, aici la Sibiu, unde
ne intalnim cu sibienii…`, se aude Dan Diaconescu in stilul sau inconfundabil. Si trimite un insotitor de
microfon catre oameni. " Lumea nu prea indrazneste, inainte sa veniti dvs toti vorbeau`, spune fata care
plimba stingherita microfonul printre oamenii nehotarati. Vine primul mesaj: `Se asteapta de la noi sa le
prezentam oamenilor atat frigul din case, cat si saracia din buget. Alegatorii nostri sunt cei care nu vor
accepta ca ei sa traiasca in paie, iar noi sa traim in puf. Pulsul comunitatii de aici de la Sibiu asta este.
Oameni care se asteapta mai mult la fapte si mai putin la vorbe. In momentul in care trecem pe langa ei,
sa nu ne intoarcem privirea sau sa privim in pamant. Oameni care se asteapta ca noi sa le rezolvam
problemele in masura in care fiecare dintre noi putem`, se aude din grupul organizatorilor intalnirii. Dan
Diaconescu comenteaza: `Asa este, oamenii se agata de Partidul Poporului ca de ultima lor sansa...` Nu
isi termina discursul, pentru ca Olaru Ion din Cisnadie, asa cum se prezinta, striga la microfon: `Am pus
bazele filialei Partidului Popular impreuna cu Lepsa si cu fiul meu. Sunteti un om deosebit pentru tara,
va uram succes in activitatea dumneavoastra`, striga omul, coplesit cu aplauze. Cineva tipa `bravo!`,
`oamenii d-astia trabe!`
  
  Apar si cateva propuneri. `Mai este o problema. Sa nu fie pusi in functii de conducere oameni, asa cum
au facut astia de acuma. La Ministerul Sanatatii au pus un avocat de la UDMR, iar in 2005-2008, a fost un
contabil de la CAP. Sa fie oameni pusi dupa pregatire, fiecare in postul lui si prin concurs`, sustine altul.
`Foarte buna propunerea, oameni care sa se si priceapa in aceste domenii de activitate. Oameni cu
studii...`, comenteaza Dan Diaconescu, dar ca de obicei nu este lasat sa continue. `Bine ati venit in
capitala bunelor maniere, am incredere in dumneavoastra! V-am oferit o sansa cu un sediu din zona
rezidentiala. Cred in bunele credinte ale dumneavoastra, am inceput de jos si cred ca ne puteti duce sus,
spre binele si fericirea tuturor`, spune altcineva la microfon. `Intr-adevar mi-a dat cineva o
recomandata...`, se aude Dan Diaconescu si nimeni nu intelege despre ce recomandata este vorba. Asa ca
microfonul ajunge la fostul consilier local Oprea Cimpoieru. `Vreau sa va aduc la cunostinta ca vom fi
alaturi de toti oamenii de aici, iubim Partidul Poporului. V-as ruga frumos sa fiti cel mai tanar presedinte
al Romaniei, atata am de spus si sunt in jurul partidului. Am 72 de ani, implinesc acum, da nu ma las!`,
iar omul este acoperit de ovatii si aplauze.
  
  Langa mine un batran tot la vreo 70 de ani plange. Ii curg lacrimile pe obraji si nu spune nimic. Sta si
plange. `Multumesc, un sibian adevarat, vedeti...`, incearca Diaconescu sa spuna ceva. `Amzoi Ilie sunt si
vin dintr-o deplasare foarte de departe, unde mi-am lasat totul pentru Partidul Poporului. Toti acesti care
conduc Partidul Poporului in judet trebuie sa se gandeasca ca e o treaba foarte mare`, zice si Amzoi Ilie,
aproape sugrumat de emotie. 
  
  Din capul mesei, vorbeste o femeie la vreo 40 de ani. `Domnule Diaconescu, am stiut din prima clipa
cand ati inceput programul OTV ca ceva sclipeste acolo sus, pentru ca nu se putea altfel. Ati fost inchis o
data, s-a incercat inca o data, s-a incercat chiar sa fiti inchis intr-o puscarie, si nu, Dumnezeu nu v-a lasat
sa ajungeti, acolo, unde cei care au aruncat niste mreje neadevarate s-au incurcat in ele si se vor incurca.
Un lucru vreau sa va intreb. Am in fata cele 20 de puncte, inclusiv al 21-lea, asa cum ati aratat pe
PROTV...` `pe OTV!!!`, e corectata femeia din toate partile. `Pe OTV, ma scuzati din cauza emotiilor. In
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clipa in care veti ajunge presedinte, ce veti face pentru tineretul nostrus`, intreaba femeia. `Important este
ca nu va fi niciun tanar fara loc de munca, este promisiunea mea de a face locuri de munca...`, incepe o
prima fraza care dureaza mai mult de doua secunde Dan Diaconescu. Dar este din nou intrerupt. `Sa fie
liniste!`, racneste cineva, iar liderul PP continua: `fie prin construtia de locuinte sociale, fie prin
constructia de autostrazi, fie prin acea lege a celor 20.000 de euro. Principalii beneficiari vor fi cei tineri,
si bineinteles si tinerii de aici din Sibiu. Ati vazut si presedintele filialei de aici cat este de tanar...`, isi
incheie micul discurs Diaconescu, inconjurat imediat cu aplauze.
  
  Ii vine randul fostului primar, Dan Condurat. `Domnule viitor presedinte, stimati sibieni, mai jos de noi
se produce un eveniment pe care eu mi-l doream de acum 12 ani, e vorba de centura Sibiului. Va spun si
sa nu va suparati ca spun acest lucru, dar este munca mea pe care si-a insusit-o altcineva. Am venit din
America cu 5 milioane de dolari, impreuna cu ambasadorul de atunci, dl. Geoana, si am venit cu 5
milioane, un imprumut BERD si Sibiul declarat oras de prioritate si dupa atatia ani, cineva taie panglica.
E vorba de o mare minciuna pe care o suporta Sibiul astazi`, spune Condurat, aprobat de toata lumea.
`Imi pare rau sa traiesc intr-o comunitate in care Sibiul este intr-o parte si Hermannstadt-ul este in alta
parte. Un Sibiu care nu e condus, iar Hermannstadt este condus de la Berlin. Imi pare foarte rau. Toti
consilierii locali sunt ministri acum. Sau ministri sau mama dracului`, zice Condurat.
  
  Lui Diaconescu i se mai cere sa construiasca `o troita sau un mausoleu` pentru sibienii morti in
decembrie 1989. `Va rog pe dvs. sa le aratati acestor ardeleni, ca e leaganul de cultura si civilizatie aicea
in Ardeal, in Sibiu, sa le aratati, sa le faceti un mausoleu sau o troita sa duca coroanele acolo si cand vin
din strainatate, sa vada acolo cine a murit`, propune un simpatizant al PP. Altcineva cere sa se faca
fabrici, iar primarul sa stranga cel putin 3.000 de locuri de munca. `Sa ne unim, sa dam odata jos
sasimea. Noi suntem romani`, spune altul. De emotie, ii tremura toata fata, iar fruntea i s-a umplut de
puncte de sudoare. `Este 1 Decembrie si noi suntem romani`, conchide emotionatul. Din capatul celalalt
al camerei se aude o sonerie de mobil. O jiana ca la Sibiu. `Nu-mi dau seama cum a strans primarul
Johannis atatea voturi, pentru ca asa cum spunea si domnul primar Condurat, cei care au venit inaintea lui
au facut totul, lucrurile bune ale Sibiului, nu inteleg cum romanii il voteaza, apropo de parerea aceasta a
invitatului nostru care vorbea de romani si de sasi si ma rog despre faptul ca romanii ar trebui sa se
uneasca intre ei...`, e concluzia intalnirii a lui Dan Diaconescu. Nimeni nu mai are nimic de spus, iar cei
30-40 de oameni se imbulzesc la autografe. Body-guarzii fumeaza linistiti afara. Operatorii din bus-dugan
isi strang cablurile.
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