EDITORIAL

Ca la noi,
la nimeni!

Povestea acestui referendum ne plaseazã, din nou, pe la periferia
Europei, dacã nu chiar înafara civilizaþiilor de pe bãtrânul continent.
Oricum, nu mã îndoiesc cã suntem singura þarã europeanã care nu ºtie ce
populaþie are, câþi mai trãiesc, câþi au mai murit ºi, mai ales, de câþi
cetãþeni cu drept de vot dispune! Intrãm în legendã, iar asta fãrã a mai
vorbi ºi despre mecanismele democratice originale, care ne-au fãcut deja
de basm. E rarissim sã constaþi cã familiile politice europene, indiferent
de culoarea lor, ne pun aceeaºi etichetã ºi ne transmit aceleaºi mesaje de
a pune jos securea rãzboiului intern, pentru a face loc cãutãrii ºi gãsirii
unor soluþii naþionale de evitare a efectelor dramatice generate de criza
mondialã. Dar, dupã cum se vede, înverºunarea rãfuielilor e, din nefericire, infinit mai mare decât judecata raþionalã a clasei noastre politice,
de la stânga la dreapta ºi de sus pânã jos toatã lumea jucând în forþã,la
demolarea adversarilor. Baºca discursul politic, care numai la mame nu
a ajuns.Încã!...
Tentativa de demitere a preºedintelui Traian Bãsescu a fost plasatã în cel
mai prost moment posibil. Europa e în plinã crizã, Banca Centralã a
irosit o grãmadã de bani pentru a susþine leul în mod artificial, Guvernul
Ponta a anunþat cã are nevoie de încã un împrumut de la FMI,
Parlamentul e în vacanþã, românii se zbat între concedii ºi concedieri, iar
canicula ne topeºte de-a binelea. Iar noi suntem chemaþi la urne, în pofida sfaturilor identice care ne vin ºi din Europa, ca ºi de dincolo de
Ocean, sã stãm cuminþi, sã ne vedem de treabã ºi sã ascultãm de Curtea
Constituþionalã. Care Curte ºi-a fãcut însã ºi ea, parºiv, jocul la douã
capete, cãutând sã împace ºi capra ºi varza, de vreme ce, la capãtul liniei,
a decis cã tot Parlamentul ( celor...256) rãmâne cel care stabileºte ce
urmeazã. Sigur, rãmân cei 8,5 milioane de români prezenþi la referendum,
dintre care aproape 7,5 milioane au votat pentru demiterea preºedintelui.
Un scor fãrã discuþie sever, înþeles ca atare de Traian Bãsescu, care a ºi
dat semnalul raþional, de reconciliere naþionalã, absolut necesar, dupã
eroarea sa de a nu fi mers la urne. Subscriu fãrã ezitare la mesajul de
reconciliere, mãcar pânã la muierea crizei, la redresarea economei ºi a
monedei naþionale. Deci, mi se pare logic sã ne întoarcem la stabilitate,
peºedintele Bãsescu sã se întoarcã la Cotroceni ºi sã ne reluãm bãtãlia
pentru Schengen ºi pentru bunele relaþii cu toate familiile politice
europene ºi cu Statele Unite, partenerul nostru strategic !
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