Fara Attila, viata e pustiu!

Ma simt mai tanar. Şi asta, nu pentru ca as fi inghitit te miri ce elixir minune vandut la teleshopping, ci
pentru ca ne-am intors in timp. Am sentimentul ca suntem in vremea Guvernului Boc, e drept, nu mai stiu
care, 1, 2, 3 sau 4. Am un deja vu: domnul Kelemen Hunor e jupanul culturii romane, iar Attila Korodi va
sufla cu pricepere peste mediul asta imbacsit. imi pare rau ca domnul Cseke Attila nu cinsteste Guvernul
Ponta 3 (inca unul si i se doboara lui Boc recordul). Nu de alta, dar poate gasea o utilitate catorva zeci de
lacate nefolosite si le aseza pe usile spitalelor care-l deranjeaza. Zau ca-mi pare rau de Attila, acest bici al
Guvernului Boc, dusman declarat al hamburgerilor de pretutindeni (desi, aspectul nu-l recomand[
neaparat ca pe un adversar al chiftelei de sorginte americana). Iata-ne reveniti in negura anilor in care
omul suduia taierile salariale, cresterea TVA, inchiderea spitalelor si alte cele. Niste vremuri in care
UDMR era aratata cu degetul si spurcata pentru ca sustinea masurile nepopulare. Am mai spus-o, nu e
prost cine cere. Treaba lor, ca formatiune mica la stat (dar, uite, mare la sfat) este sa ceara. Nu e nimic
nefiresc in povestea asta. Nefireasca e acceptarea revendicarilor. Prezenta in Guvern a udemeristilor n-ar
fi - poate - o foarte mare problema (politica fiind o curva plina de boli rusinoase), daca n-ar proiecta in
societate, o falsa problema. Propagandistii si agitatorii cu minte scurta sau cei cu interese lungi au
rearuncat pe taraba falsa problema a alipirii Transilvaniei la Ungaria. Iar ne iau ungurii Ardealul, iar se
pune semnul egal intre interesele si actiunile conjuncturale ale unei formatiuni politice si etnicii
maghiari. Nu-i vorba, or fi printre unguri si unii carora le sta mintea la alipire, dar pe multi dintre ei ii lasa
reci povestea aceea utopica a rapirii provinciei romanesti, poveste folosita pentru a infierbanta mintile
celor creduli. Pentru ca politicienii de la Bucuresti au batut palma cu UDMR, intr-un prietesug
conjunctural, s-a declansat din nou aversiunea fata de maghiarii din Romania, un episod, de altfel, ciclic.
Din nou ne vor explica aia din Suceava, Botosani si Constanta cum vor sa plece ungurii, pe sest, cu
Ardealu-n spate, tocmai la Budapesta. Diversiunea e binevenita pentru orice regim politic, pentru ca are
puterea de a atrage atentia de la neputinta respectivului regim. Daca ne amintim bine, nu UDMR s-a
bagat cu japca la guvernare, ci a fost acceptata, de fiecare data, de aliantele politice carora le mai lipsea
putin pentru incropirea unei majoritati. Data fiind pozitionarea UDMR reclamata de actualii guvernanti
pe vremea cand incalzeau bancile Opozitiei si principial gandind, ceata lui Kelemen Hunor nu avea ce
cauta in acest guvern. Dar ce treaba au principiile cu politica? Principiile sunt invocate doar in crizele de
gargara politica, atunci cand vrajitorii politici incearca sa ni se infatiseze drept fiinte morale, rol care-i
prinde la fel de mult cum ar prinde-o pe Cicciolina postura de calugarita.
Cuvinte cheie: romania alma romanesti constanta bucuresti ungaria record vremea budapesta
suceava udmr bac miri fire botosani kelemen hunor boli arte mar

Pagina 1 / 1

