EDITORIAL

O

Guvernul
Apocalipsei!

stranie coincidenţă face ca noul guvern al României să fie instalat
exact pe 21 decembrie, zi cu profunde semnificaţii post-decembriste
pentru noi, dar care se suprapune acum şi cu ceea ce s-a consacrat
drept ziua...Apocalipsei! Sigur, sfârşitul lumii n-avea cum să fie, iar cine a crezut
mai mult în calendarul mayaşilor decât în certitudinile NASA răsuflă deja
cu uşurare. Pentru noi însă, campania electorală, abia încheiată, s-a aflat cu
adevărat sub semnul Apocalipsei. Mai ales pentru ARD, care s-a ars de-a binelea
şi care, până să repornească inima României, trebuie să-şi reia încurajarea cu „Sus
inima!”, să nu-i mai ridice pe Gheorghe şi Ion, ci să se trezească, înţelegând ceea
ce e de înţeles şi anume că unde nu e Băsescu, nimic nu e. Decât, poate, acest 16%,
care te condamnă la o opoziţie platonică, în condiţiile giganticului Parlament
actual. Născut şi acesta, parcă, tot de Apocalipsă, de vreme ce a vărsat în Casa
Poporului 588 de finanţaţi pe următorii patru ani din buzunarele românilor,
care ceruseră la referendum doar 300! Mai mult chiar, noul Legislativ ne oferă
o incredibilă menajerie, la care nu se putea ajunge decât la ora Apocalipsei. De
unde atâţia neaveniţi şi caraghioşi, analfabeţi şi rubedenii, fufe şi infractori de
drept comun?! Suntem astfel siliţi să vedem şi latura neagră a democraţiei, în
faţa căreia trebuie să ne declarăm învinşi, recunoscând, nu-i aşa, recomandarea
de fier a Uniunii Europene şi a Comisiei de la Veneţia de a nu clinti nimic din
statul de drept. E apocaliptic, dar...asta e! Şi-acum să ajungem şi la Guvernul
Apocalipsei, născut cu forcepsul din negocierile dure şi manevrele de culise care
i-au constrâns pe cei trei lideri ai USL la o serie de concesii reciproce, pentru
a putea mulţumi nu doar premierul, care va purta cocoaşa răspunderii, ci toţi
baronii, baroneţii şi sponsorii de campanie. Mega-guvernul are o misiune cvasiimposibilă, în condiţiile dure ale crizei şi ale anului financiar 2013, când se vor
prăvăli peste noi datoriile uriaşe pe care le avem de achitat. Unica speranţă, banii
europeni, pe care tot nu am învăţat să-i luăm şi dacă tot nu vom deprinde lecţia
asta, la modul cinstit, să fim convinşi că ochiul OLAF e mare şi larg deschis pe
noi! Sigur, se cuvine să urăm succes şi noului Parlament, şi Cabinetului Ponta,
să sperăm că vom asista şi la coabitarea dintre palatele Cotroceni şi Victoria şi
să ne păstrăm optimismul. Mai ales că, iată, Apocalipsa a trecut fără să aducă
sfârşitul lumii. În rest, sănătate şi La mulţi ani 2013!
Horia Alexandrescu
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