Teste și pretexte d’ale lui
Tăriceanu

Singurul partid cu rădăcini istorice rămas pe scena politică – PNL, e pe cale săfie
sabordat de echipa infiltratăla conducere După retragerea lui Stolojan. Povestea are
precedent. Odatăajunși la putere, bătrânii pușcă riași politici de la PNÎ-CD,
pactizanți cu diavolul pentru o strachinăde linte, au pierdut simțul măsurii și au
fost debarcați de la putere. La PNL, însă , membrii de linia a doua procedeazăinvers.
Înțelegând rapid mesajul nescris al lui Câmpeanu: „Fie la putere, fie sprijinind
guvernul, dar niciodatăîn opoziție!”, ei se conformează. În democrațiile așezate,
primul ministru și guvernul sunt judecați în funcție de performanțe, în primul rând
cele economice.
La noi, se vede treaba că astfel de nimicuri nu conteazăpentru mulți alegători și nici
pentru o mare parte a gazetarilor și politologilor români. La noi se discutăcu
aprindere despre gesturile, frezele, șuvițele, papioanele, declarații răstălmăcite,
rar eventualele realizări importante și în ciuda evidenței, publicul rămâne majoritar
anti-liberal. România se aflăla marginea prăpastiei. Printre foarte puținii care au
demonstrat că doresc săfacă ceva pentru țară până acum, a fost președintele Băsescu.
Dacă mafia ce i se opune, care – de fapt – ni se opune nouă, va reuși să-l destituie,
Băsescu va avea soarta lui Cuza. Nu știu dacă PNL și gruparea ermetică în gânduri și
simțiri (PSD – PRM – PC) realizeazăcă jocurile lor ridicole și stupide împotriva
președintelui Traian Băsescu, nu numai că sunt sortite eșecului, însă vor fi aspru

sancționate de electorat.
Măamuzăși mădistreazălipsa de viziune, patima pentru cauze pierdute, politica
rudimentară, prostia crasă, obsesiile schizofrenice. Poate că într-o țară așezată,
Traian Băsescu nu era președintele potrivit. Dar în acest moment, România este o țară
aflatăîntr-un război a că rui mizăse dovedește a fi colosală. Iar în momente de
cumpănă, ca acesta, e nevoie de oameni „ciudați”. Nu pot spune că îmi place Traian
Băsescu, însă îl admir. E deasupra restului cu cel puțin o clasă. Și e omul potrivit,
la locul potrivit și la timpul potrivit! Istoria va confirma. Tăriceanu, însă , este
groparul PNL. Devine limpede, iar motivul pentru care îngroapăpartidul este Patriciu.
Asta este opinia mea și nu cred că măînșel. Președintele Băsescu ar trebui să-și
îndrepte atenția spre petrolist. De acolo vine tot scandalul cu demiterea
președintelui și cu amânarea alegerilor PE. Dosarele petrolistului sunt motivul.
Patriciu și-a făcut calcule precise: dacă „patrulaterul rușinii” – PNL-PSD-PRM-PC –
reușește să-l înlăture pe președinte, dosarele lui vor stagna. Va fi spălat și curățat
chiar de instanța care acum dăverdicte împotriva sa.
Părerea mea este că Tăriceanu este șantajat de Patriciu și toate deciziile
contradictorii pe care le-a luat în ultimul timp i-au fost impuse de că tre acesta.
Sigur că și PSD are un interes major, dar pionul principal nu este Tăriceanu, ci
Patriciu. După cum se arată, vom fi prima țară din lume unde guvernul va fi format din
unicul și singurul și eternul Tăriceanu. Premierul a pierdut toate duelurile cu
Băsescu, iar ce-a făcut acum – cu amânarea alegerilor – nu l-a învins pe Băsescu, ci a
nesocotit interesele României. până la urmăva trebui săle organizeze anul ăsta și
atunci o să-și primească răsplata. Dacă el își închipuie că PNL poate săurce în
sondaje doar prin „cumpărături” electorale (vezi declarația lui Vosganian cum că
gazele nu se vor mai scumpi până la sfârșitul anului – trăiască rușii, prietenii lui
Patriciu!), s-ar putea sănu le mai iasăpasența. Electoratul 2007 e mai destupat la
minte, decât cel anterior. Dacă nu măcredeți, o săvezi scorurile de la următoarele
alegeri (europene sau parlamentare).
Tăriceanu este un pigmeu politic în comparație cu mulți actori de pe scena politicii
românești (inclusiv, comparativ cu Văcă roiu). El nu a reușit săse identifice cu nici
o acțiune pozitivăde anvergură, a oscilat și a tremurat la gândul că -și pierde
scaunul. Are o frică morbidăde alegeri, l-au lăsat nervii în așa hal încât a ordonat
blocarea intrării consilierilor prezidențiali în sala de ședință. Nu l-a „arestat” pe
președintele Băsescu, dar l-a ironizat și l-a îngrădit mai mult decât au făcut-o
pesedeii din Consiliul Municipal București, între anii 2000 și 2004. Astăzi l-a
reclamat la Curtea Constituțională, mâine va inventa altceva de același gen. Și
aceasta de ce? Pentru că Băsescu nu a vrut sădea curs unui bilețel scris de Tăriceanu
în care se cerea săse aranjeze ceva pentru bunul lui amic Patriciu. Și pentru că se
apropie termenele de judecatăpentru Patriciu. Tăriceanu are doar un singur regret:
acela că nu-l mai regăsește în guvern pe Felix! Ce poate fi mai clar pentru orientarea
sa politică ? De data asta, pentru PNL, este grav că vin alegerile, iar indiferent

dacă ele vor fi anticipate sau nu, probabil că nu vor prinde mai mult de 15-16%. Dar
periculos este – pentru noi, că vor intra în că rțile de istorie ca partidul care a
adus clauza de salvgardare pe Justiție.
PS – Știți de ce l-a scos din că rți Tăriceanu pe ministrul de externe Ungureanu?
Pentru că acesta nu era util cauzei lui Patriciu de a face lobby și presiuni asupra
coanei Europa așa cum îi fac pesediștii recunoscă tori prin unul din vicepreședinții
PES, olandezul Wiersma. Parcă Rompetrol Group își are sediul în Olanda, nu-i așa? Acum
începeți săînțelegeți ura oarbăși Față de Macovei care n-a vrut nici ea sămarșeze,
deși le-ar fi fost utilăcu credibilitatea ei Și se fac eforturi serioase și în
direcția asta. Motive se vor găsi. Băieții și-au făcut doar încă lzirea cu Ungureanu.
De aici și încercarea disperatăde a-l ține pe tușămăcar o lunăpe Băsescu, până reușesc
săo demităși pe Macovei, pediștii ies de la guvernare și pe când poporul îl aduce
înapoi pe președinte, peisajul va fi pustiu și ostil

