
Saru\' mana de toleranta, boierilor!

   Vasazica ieri am stabilit ca celor ce jucau bambilici cu postul de premier scotandu-l la bursa
presupunerilor le pasa de omul de rand cam cat imi pasa mie de soarta vamesilor ce joaca in filmul pentru
prosti "Sa moara coruptia". Ma rog, lucrul era stabilit de mai multa vreme, ieri l-am accentuat doar. Dupa
ce nervii romanilor intinsi la maxim de jocul tip "Pacalici" - "Uite Boc, nu e Boc" s-au mai relaxat, au
inceput sa curga inregistrarile (hahaha!) secrete din timpul intalnirii dintre presedintele Basescu si
reprezentantii PDL. Am putut din nou observa dubla calitate a sefului statului, aceea de presedinte de tara
si baci al unei formatiuni politice, ipostaza deloc noua, nitel anticonstitutionala. Dar nu-i nimic, merge
si-asa. Bun. Pe urma am aflat ca zilele domnului Boc in Palatul Victoria depind oarecum si de alegerile
din UDMR; si asta e un lucru pe care cei conectati cat de cat la cacealmaua politica romaneasca il stiu
prea bine. Altceva nous Spuneau liderii Opozitiei ca principalul partid de guvernamant n-are oameni
capabili sa ocupe fotoliul de premier, motiv pentru care gandul presedintelui s-a indreptat catre un
independent tehnocrat. Ei bine, pe asta n-o stiam. Şi nici nu o credem. Credem mai degraba ca domnul
presedinte n-are incredere in loialitatea altcuiva. Sa fim seriosi: pe domnul Boc nu-l dau nici
performantele si nici priceperea afara din casa, asa ca n-ar fi fost o problema sa i se gaseasca un
inlocuitor din randurile partidului. Nu trebuie sa generalizam, exista oameni de valoare in orice partid - si
la PDL si la PNL si la PSD, cum exista peste tot si habarnisti orientati si oportunisti. Şi ar mai fi ceva:
varianta asezarii unui independent in fruntea Executivului ar fi o gura de oxigen pentru formatiunea lui
Traian Basescu, pardon, Emil Boc. in general, seful statului stapaneste bine arta calculelor politice si nu
cred ca episodul schimbarii premierului Emil Boc s-a terminat aici. Trebuie sa se mai aseze cateva ape
tulburi sau tulburate, dupa care se itesc alte combinari si permutari. Asa ca nu va relaxati prea mult,
urmeaza noi episoade de incordare. Ei, aici e buba, la incordare. C-aud prea multi concetateni care iau
mult prea in serios toate blaturile astea politice, toate simularile astea de miscari democratice si oneste.
Nici Ion, nici Gelu, nici Vlad, Maria sau Genovica nu obtin nimic dupa momentele prelungite de
incordare, de implicare emotionala in aceste mizerii cu duhoare politica, in afara de niste fire albe, de
uzura nervoasa si timp pierdut. Zilele astea ni s-a dat prilejul, mai mult decat oricand, sa pricepem ca nu
contam. Ca ni se va spune ceva din acele jocuri (ceva ce vor ei, fireste) daca suntem cuminti si nu
maraim. Şi asta nu pentru ca ar trebui sa stim, ci pentru ca sunt ei baieti buni si ne tolereaza. De ce ne
tolereazas Ia ghiciti, ca nu-i greu.   
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