
Si la anul care vine, o sa huiduim  mai bine!
O parte din suflarea institutionala din Romania s-a indeletnicit ieri cu fel de fel de manifestari, de
aniversare sau comemorare (nu radeti, am auzit ambii termeni folositi) a Zilei Unirii. 24 ianuarie e un
prilej pentru politicieni sa iasa in lume, iar, de cativa ani, pentru oamenii de rand, aceeasi sarbatoare e un
prilej sa-i huiduie pe oamenii politici, indiferent de culoarea acestora. Asa, in spiritul sarbatorii. Nu spun
ca unii dintre politicieni n-ar merita apostrofarile publice, dar ma gandesc ca, daca te duci sa sarbatoresti
un eveniment istoric, te duci doar pentru asta. Pentru huiduit, injurat la scena deschisa si sesiuni de
aruncat cu oua sau rosii exista mitinguri si alte prilejuri. in alta ordine de idei, nu poti sa nu observi
"aprecierile" pe care cei din Transilvania le au la adresa oltenilor si invers, dispretul banatenilor fata de
restul locuitorilor tarii, plus alte prejudecati cu privire la "fratii" din alte regiuni ale Romaniei. Ne prindem
in Hora Unirii in toate colturile tarii, dar ii desconsideram pe cei din restul provinciilor, carora le gasim o
droaie de hibe. Şi asta e valabil pentru toate zonele: fiecare are impresia ca regiunea din care provine, in
care locuieste este leaganul civilizatiei, inteligentei si cinstei si ca nimeni din alta zona geografica nu se
poate ridica la inaltimea acelor virtuti. E cam multa ipocrizie in toata povestea asta, stare care se
manifesta la toate nivelurile. Te invarti in Hora Unirii pana te ia ameteala, aplauzi tantos evocarile
istorice, dar ii bagi in ma-sa pe cei de peste munti, rau, indiferent de care parte a muntelui sau raului esti.
Despre ardeleni se spune ca-s mandri si reci, despre olteni ca-s puturosi, despre moldoveni ca-s betivi,
despre banateni 
  
  ca-s ingamfati, despre dobrogeni si munteni ca-s smecheri samd. Fiecare zona are plusuri si minusuri,
dar scoaterea in evidenta a defectelor e mult mai des intalnita decat invocarea virtutilor. Factorii istorici,
chiar geografici, au modelat spiritul, temperamentul locuitorilor din fiecare regiune, asa ca harnicia,
lenea, excesele bahice, rigoarea sau miserupismul au explicatii cat se poate de concrete. Generalizarea e
un pacat din care gustam cam des, astfel ca, atunci cand ne referim la ardeleni, olteni, moldoveni sau
banateni, ii identificam pe toti cu hibele consacrate. Cum ramane cu sarbatoarea Unirii? Ce are de-a face
semnificatia zilei de 24 ianuarie cu manifestarile de maidan, cu huiduielile? Am auzit niste jurnalisti din
presa centrala, cu capacitati intelectuale vadit limitate care tremurau de incantare pentru ca - vezi
Doamne! - toti politicienii, indiferent de partidul din care proveneau au fost huiduiti. Extraordinar! Se
cheama ca ne-am maturizat din cale afara, de vreme ce ii trimitem la origini pe toti. Ce mai, suntem
impartiali, injuram la unison, cu acelasi naduf, si in piata si in biserica. Nu conteaza ce parere ai despre
ceea ce s-a intamplat la 24 ianuarie 1859, poti fi sau nu de acord cu actul Unirii, daca te revendici din
randul celor care cuvanta rational, te comporti decent. injuratul conationalilor pe criterii regionale si
comportamentul de mitocan in momente festive sunt dovezi elocvente ale imaturitatii, ipocriziei si
involutiei.
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