
Românii  
și ungurii au  
două centenare.  
1918 și 1919

Ungurii au o idee fixă: "1000 de 
ani în Ardeal, 100 de ani în România." 
Din acest motiv fundamentalist, 
acum se grăbesc și nu e bine, nu e 
bine deloc, deloc pentru ei. Au agățat 
baticul secuiesc (când va fi recunos
cut ca steag o săl consider steag) pe 
stema ambasadei noastre din Buda
pesta, dar neglijează faptul că urmează 
două centenare. Da, mai e unul și în 
2019, despre care voi scrie spre finalul 
articolului. Părerea mea e că își con
sumă energia prea repede și o săi 
prindă 15 martie răsufland greu 
(după atâta nechezat în limba ma
ternă) și 1 Decembrie leșinați. Câteva 
abordări, pe scurt.

1. De 28 de ani demonizăm națio
na lismul, dar partidele naționaliste 
nau fost la Putere, din '90 încoace. 
A avut PRM trei secretari de stat, 
adică zero. UDMR, în schimb, a fost 
în guvernele de toate orientările, deși 
este o formațiune care funcționează 
ilegal, fiind constituită ca  uniune 
cul turală. Istoria asta o știe toată 
lumea, dar Serviciile și Justiția sunt 
ocupate să aresteze patroni români 
și să închidă afaceri autohtone.

2. Baticul secuiesc pus pe stema 
ambasadei noastre de la Budapesta e 
un bun moment pentru a afla ce 
reprezentăm noi în Uniunea Euro
peană. Haideți să vedem cât de mult 
ne prețuiește Parlamentul European 
de la Bruxelles, unde România ia tri
mis pe Monica Macovei și pe un om 
de nemtudom! E vorba despre Tokes, 
care sa ridicat împotriva lui Ceau
șescu pentru că îl strângea Trianonul. 
Bă, prelatul Paprikas, nici nu știi cât 
regret că tu nu ești motan, iar eu nu 
sunt copil sadic, ca să te învăț să 
schiezi pe ghenă!

3. Povestea baticului secuiesc re
pre zintă și un succes pentru târgo
veții cu statut diplomatic din toate 
ambasadele noastre. Înainte, erau 
niște indivizi nici deștepți, nici total 
idioți, care se îmbrăcau invariabil în 
gri și aveau un comportament stingh
er, rigid, din cauză că suspectau pe 
toată lumea. Erau securiștii din garda 
veche. Cei noi se manifestă cam la fel, 
cu un plus la capitolul rapacitate. În 
loc să dinamizeze relațiile țării și să 
pună în lumina imaginea ei, neosecu
ricii o ascund și trăiesc în străinătate 
după reguli românești, plimbând prin 
ambasade oalele cu sarmale. Nu le 
cere nimeni să facă spionaj econom
ic, dar ar trebui să ia act de noutățile 
de ordin public, ivite în plan cultural, 
edilitar și rutier sau în domeniul 
decorațiunilor, comunicândule ulte
rior guvernului sau primarilor noștri. 
Țiai găsit! Ei se pricep la patru lucru
ri. Se ocupă de închirieri dubioase, 
decontate de Stat. Se abonează la di
verse fabrici de diplome. Își chibzui
esc lefurile ca babele pensia. Știu când 
sunt reduceri la malluri.

4. Aminteam despre centenarul 
din 2019, despre care nu prea se vor
bește. În august 1919, Armata Ro
mână a eliberat Budapesta de coman
dourile bolșevice conduse de Bela 
Kuhn, secretarul lui Lenin. Aștep tăm 
ca ungurii să ne mulțumească în 
cadru oficial. Am uitat unde am citit  
rigoarea și memoria nu sunt punctele 
mele forte  că atunci, în 1919, tânărul 
ofițer Charles de Gaulle a elogiat 
România, spunând "O Românie Mare 
și o Polonie Mare sunt absolut nece
sare pentru a opri ofensiva bolșevică 
spre mijlocul Europei". n
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Meleşcanu, 
afară!

Iohannis, nu 
e şi mâna ta?

Ministrul 
„Genunche” 
vrea să rupă 
gura Europei

Busuioc 
fuge de la 
Curtea de 
Conturi!

firea vrea să fie 
câştigătoarea 

războiului dintre 
Dragnea şi Tudose
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Sindicalistul 
misogin  
din tenis

Blackwater face 
legea la saudiţi
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6256 lei
1$ 3.7686 lei
1chf 3.9178 lei

Bitcoin BTC
  $ 13656.39 
Ripple XRP
      $ 1.8105 
Ethereum ETH
 $ 1318.16 5
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Epidemie de 
gripă în Europa

n-au  
caP,  
dar  
nici 
PicioarE!

exclusiv

ŞEfa DNa, 
lovITă DE 
„BlESTEMul 
NICola”!

Că a contribuit din plin la erodarea imaginii 
PSD este de notorietate. Iohannis nu a ratat ni
ciun moment de a ironiza partidul, de a critica 
liderii Coaliției și de a instiga mulțumile împo
triva politicii duse. Scenele penibile și aberante 
din Guvern, din Parlament și din Piața Uni
versității sunt de notorietate. Iar antipatia lui pa
re a fi căpătat accente de ură viscerală în momen
tul în care Dragnea și Tăriceanu lau acuzat, la 
început doar voalat, că patronează statul paralel, 
al cărui benefeciar este.

Ministrului nostru de Externe, pensionarul 
Teodor Meleșcanu, a avut nevoie de aproape trei 
zile pentru a putea fâsâi o reacție răsuflată față 
de vandalizarea Ambasadei României de la 
Budapesta. 
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Situaţia la zi 
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