Lumea lui Ionesco

Trăim în lumea personajelor lui Ionesco. Săte-avânți cu capu-nainte, fărăsăte gândești
la consecințe, dovedește faptul că încă n-am scă pat de hei-rupism. Săpui problema
demiterii președintelui Traian Băsescu, când n-ai scos un pâs în însumatul deceniu al
domniei lui Ion Iliescu, mi se pare de-a dreptul ridicol. Săfii chițibușarul găsirii
nodului în papurăcând te-neci în stufăriș, este mai mult decât jenant. Și toate
acestea, în timp ce te dai de ceasul morții pentru mai binele celor mulți Față de care
nu ai nici un respect. PSD-ul încearcă disperat sădea o nouăloviturăde stat similarăcu
cea din ’89. Este în concordanțăcu referendumul din secuime. Tot spectacolul făcut în
special de două partide PSD (comunist, care și-a schimbat numai numele nu și culoarea)
și PRM (extremist, care cautăsă-și schimbe doar culoarea), este numai săacopere
mașinațiile lor perverse: la primul – sănu se amestece nimeni pe mai departe în actele
lor de corupție și celălalt partid – săobținămai multe voturi în următoarele alegeri,
ca fiind cei mai „devotați” și „sinceri” fii ai poporului. Prin suspendarea
președintelui și demiterea ministrului justiției, se urmărește crearea unei „revolte
spontane” a maselor, care va avea drept scop distrugerea tuturor probelor și dosarelor
compromițătoare aflate la Justiție. De aceasta vor profita și infractorii de rând care
vor amplifica panica și distrugerea. Guvernul va fi ușor de destituit și la adăpostul
haosului creat se va ajunge la destrămarea țării. Dacă suspendarea lui Băsescu se va
întâmpla, România va avea o mare problemă. Condusădin nou de nomenclaturiștii
comuniști și de unul ca Bogdan Olteanu, România nu va mai fi decât o viitoare Serbie.

În perioada celor 30 de zile de După suspendare, președinte interimar ar fi desemnat,
automat, șeful Senatului, Nicolae Văcă roiu, sau cel al Camerei Deputaților, Bogdan
Olteanu. Președintele interimar este comandantul suprem al forțelor armate, șeful
CSAT, poate participa la ședințele de guvern, poate revoca din funcție miniștri, la
cererea premierului și poate desemna un alt premier, care săpropunăun nou guvern în
fața Parlamentului. Președintele interimar îndeplinește toate atribuțiile
constituționale ale șefului statului. Cum Văcă roiu este din PSD și el poate demite
miniștri în aceste 30 de zile, chiar dacă Băsescu revine După referendum, suntem
forțați săacceptăm a fi conduși de oameni pe care noi nu i-am votat. Asta sunăa
răsturnare de guvern. Mi se pare sumbru cum mafioții de dreapta și cei de pseudostânga nu se rușineazăsăîși punăpoalele în cap din postura de proaspeți europeni și
săîncerce să elimine tot ce îi încurcă (ANI, Macovei, Băsescu), fărăsăîși punăproblema
că românii îi vor penaliza. PNL crede că PSD-ul va face o mafie hibridăcu el, dar va
fi eliminat peste 2 ani. Văd aici două urmări dezastruoase: PSD la putere și Becali cu
un procentaj peste 20% la alegeri. Plus ratarea șansei de curățire a României de hoți.
Băsescu a declanșat bătălia împotriva sistemului tică loșit, construit în anii ’90 de
Brucan sub oblăduirea lui Iliescu. Deși inițial nu a fost vizat, Iliescu a fost
amenințat de membri sistemului tică loșit, că va fi tras și el în mocirlă. Așa, că
acum, care pe care. Iar Iliescu va avea parte de o retragere ne-glorioasădin istoria
României. Sincer regret, fiindcă dacă azi România existăca stat este și meritul lui
Iliescu. Trebuia săse aibăîncredere în cuvântul lui Băsescu. Ar fi timpul ca
politicienii urmași ai bolșevismului utopic săse trezească și sărealizeze că suntem în
mileniul III, iar vechea mentalitate politico-filozofică trebuie aruncatăla lada de
gunoi a istoriei. Românii au suferit suficient!
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