EDITORIAL

Despre
coabitare

Sunt vremuri grele! Nu numai pentru noi, ci pentru toatã lumea din
Europa ºi toatã lumea din lume. Moneda euro se clatinã, dolarul se
tipãreºte într-oo veselie, iar elveþienii tocmai se pregãtesc sã relanseze
bãnuþul lor de aur, de dinainte de rãzboi, dar la 5 Fr bucata! Cei care
ignorã sau sfideazã aceste realitãþi dramatice e sortit falimentului, al falimentului ca þarã, iar imaginea cea mai sugestivã e cea de acum a
Greciei, în spatele cãreia se aliniazã deja Spania ºi Portugalia. Noi, însã,
pãrem la adãpost ºi chiar suntem, dacã privim lucrurile din perspectiva
îndatorãrii externe. Dar, dupã cum a intrat deja în tradiþia post-ddecembristã, de fiecare datã când stãm ceva mai bine decât alþi europeni, reîncep rãzboaiele interne, politicianiste. Bun, fosta opoziþie are acum
majoritatea în Parlament, Guvernul Boc a cãzut, iar preºedintele
Bãsescu s-aa þinut de cuvânt , desemnându-ll prompt pe Victor Ponta sã
formeze noul Cabinet sl USL. Care s-aa instalat rapid , deschizându-sse astfel o nouã perioadã de coabitare între Cotroceni ºi Palatul Victoria. Spun
nouã pentru cã a fost coabitare ºi pe timpul Guvernului Tãriceanu ºi, într-uun alt fel, a existat ºi pe vremea când PSD fãcea parte din Cabinetul
Boc. De fiecare datã, însã, lucrurile au mers greu, pentru a sfârºi prin a
se frânge, vina nefiind numai a Cotrocenilor, dupã cum se tot încearcã sã
se acrediteze. Sigur, preºedintele Bãsescu e o piatrã tare, genul care nu se
lasã cãlcat pe coadã, dar nici celeilalte pãrþi nu i se poate nega tendinþa
de a-ll sfida în mod public.Cum s-aa întâmplat mereu ºi cum e, din pãcate,
ºi acum , când coabitarea nu mai e doar o chestiune de imagine ºi de
înþelegere a democraþiei, ci chiar de supravieþuire a economiei româneºti,
deci a þãrii în ultimã instanþã, în condiþiile crizei mondiale. E cazul sã
punem în balanþa anului electoral soarta României, drept care, dincolo
de impetuozitatea tânãrului ºi temperamentalului premier Victor Ponta,
m-aaº baza pe calmul ºi rigoarea lui Crin Antonescu. ªi pe înþelepciunea
lui Traian Bãsescu întru coabitare, dupã ce ºi-aa onorat liniºtit decizia de
a-ll desemna premier pe Ponta !
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