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November 20, 2014   Opinii   Nu sunt comentarii  

A fost într-adevăr un vot netrucat, deci a exprimat voinţa/dorinţa naţiunii. Bravo ! Esenţialul 
este însă în ce măsură va putea Klaus Johannis să distrugă structurile mafiotice care au 
demolat toată ţara în ultimii 25 de ani şi care în continuare trag sforile din umbră. Îmi 
amintesc ce euforie a fost la alegerea lui Constantinescu, venit după Iliescu. În final Dl. Prof. 
vorbea “singur” şi nimeni nu l-a luat în seamă… Pe de altă parte, ţara este aproape total 
vândută, resursele proprii fiind în alte mâini şi care o mulg cât pot! În plus o datorie externă 
de te apucă greaţa! Cât aş fi de optimist, NU pot să văd vreo perspectivă roză … Personal, 
cred că numai o conducere sub forma unei dictaturi (dar numai dacă ar exista vreuna, fără 
privare de libertăţi ale individului, sau cu înfometare, practicate a la Ceauşescu), dar 
organizată inteligent chiar de Klaus Johannis şi team-ul său şi care să se axeze pe distrugerea 
treptată a acelor structuri de mafioţi, baroni, sau noii Dinu Păturică, iar în paralel să întărească 
politica democratică pluripartidică pentru a se ajunge cândva, dar curând, la o stare sănătoasă 
şi echilibrată a naţiunii şi a generaţiilor noi care urmează. Până în prezent nu am trăit decât 
sentimentul unei isterii generale în întreaga ţară, în care marea majoritate a capetelor sau a 

celor bine pregătiţi şi-au luat tălpăşiţa. Cei de calitate rămaşi s-au ascuns într-o carapace 

pasivă şi egoistă, neposedând tertipurile de clan sau instrumentele puterii, iar restul 
reprezentând o masă săracă, dezechilibrată şi imbecilizată, care se zbate în agonie şi în lipsa 
vreunei perspective cât de cât promiţătoare. 
Oricum să îi ţinem pumnii lui Klaus Johannis, mai ales că ţărişoara noastră şi-a meritat de 

mult o altă soartă … 

Dan Eugen MUNTEANU, corespondent Germania 

al Jurnalului Bucureştiului 
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