
Rusii sa voteze, ca de plans ne ocupam noi!
Cand ii auzi pe unii po liticieni vorbind despre onoare, verticalitate sau mobilizare intru propasirea
societatii dai din reflex din man[ a lehamite, demagogia fiind o sarcina nescrisa in fisa postului oamenilor
politici. Cand ii auzi pe analisti si comentatori mirandu-se prelung de potlogariile oamenilor de stat te
intrebi daca respectivii sunt proaspat intorsi de la manastire, scapati dupa o lunga existenta monahala
printre semenii mai putini smeriti? Nu, nu cred ca printre cei ce-si dau cu presupusul e vreun raspopit
aflat la inceputul lepadarii de naivitate, ci trebuie sa luam mirarile si batutul campilor drept ceea ce sunt: o
profesie. M-au inveselit teribil zilele trecute cativa cioplitori de opinie care plangeau cu lacrimi de
crocodil soarta democratiei din Rusia. Ma rog, democratia absoluta e o utopie si-n SUA, Elvetia,
Australia sau Noua Zeelanda, cu atat mai putin avem a ne ingrijora de soarta ei pe meleagurile rusesti.
Discutiile se brodau in jurul alegerilor prezidentiale din Rusia si al rezultatului plauzibil. Cu ochii cascati
a mirare apocaliptica, cu gura strambata de capastrul stupefactiei, flacaii si fecioarele din studiouri (se)
intrebau cum e posibil sa se intample asa ceva, cum de pot in secolul nostru Putin si Medvedev sa faca
astfel de rocade, ce se intampla cu mladitele democratiei in Rusia? E foarte simplu: rusul de rand merge
la sectia de votare, voteaza dandu-si totodata acceptul pentru schimbarea formala a rolurilor lui Putin si
Medvedev. Ce e atat de greu de priceput? in Rusia nu voteaza americani, francezi, chinezi sau indieni.
Voteaza rusi. Daca multi dintre ei (adica peste jumatate dintre cei care bat drumul pana la cabina de vot)
cred ca Putin este cel de care tara are nevoie, nu inteleg de ce am lacrima noi, la Bucuresti, pentru soarta
rusilor. S-au spus multe despre Putin: ca e un adversar de temut, ca si-a suprimat adversarii, ca n-are nici
in clin, nici in maneca, cu democratia. Cu toate acestea, multi dintre rusi cred ca e singurul in stare sa tina
tara sub control. Felul in care il percepem noi sau Occidentul (sesizati delimitarea!) pe Putin e mai putin
important; conteaza cum il percep ai lui. Şi inca ceva: lucrurile urate care se intampla in Rusia se practica
peste tot, cu deosebirea ca in America, Grecia, Italia sunt altfel ambalate, exista o grija mai mare pentru
imaginea democratiei in numele careia se fac - de fapt - atatea si atatea porcarii. Cred ca avem altceva
mai bun de facut decat sa plangem de mila poporului vecin si prieten, vezi Doamne, din postura
cetatenilor unui stat in care drepturile omului sunt sfinte. Popoarele nu seamana intre ele, deci, a le vari pe
gat doctrine si ideologii de carton, incompatibile cu spiritul lor, e inutil. Sa fie rusii sanatosi cu Putin,
americanii cu Obama, francezii cu Sarkozy si, in general, fiecare popor cu cel pe care si l-a dorit drept
baci! A plange pentru rezultatul alegerilor dintr-o tara unde poporul isi alege in mod liber conducatorul, e
curata aflare in treaba.
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