
 

Educatul 
IohannIs, 

profEsor cu 
„sErvIcI“ la 
cotrocEnI

"Stând minimum cinci ani la 
Cotroceni, profesorii Carmen și 
Klaus Iohannis ar fi putut face pen-
tru învățământul românesc cât 
Gheorghe Lazăr și Spiru Haret la 
un loc. Învățământul era tema fa-
miliei de profesori Iohannis, nici-
decum anticoruptia, că nu sunt 
Carmen și Klaus, profesori cu șase 
case, în măsură să silabisească pă-
reri despre anticorupție. Cu Klaus 
dormind la Cotroceni și Carmen 
izmenindu-se la croitoreasă, învăță-
mântul s-a ruinat. În fiecare an, 
30.000 - 40.000 de copii se lasă de 
școală, în clasa a doua, a treia sau a 
șaptea. Sub profesorii Klaus și Car-
men, România a ajuns fruntașă în 
U.E. la abandonul școlar."

Așa am scris, în "Național", pe 
19 noiembrie 2018. Am convinge-
rea că sasul elocvent ca un Trabant 
n-a citit acel text, că nu sunt bolnav 
de mine ca Vadim, care versifica 
"Bill Clinton, la Casa Albă,/ plânge 
și musca din halbă", iar la sfârșit îi 
transmitea "Bill, eu țin la tine, dar 
nu e bine ce faci!". Mă bucur, însă, 
că Iohannis a lansat proiectul "Ro-
mânia educată." Da, un proiect, 
doar un proiect, nici măcar o școală, 
ci un simplu proiect. Iohannis e 
bun de pesedist, ar trebui să-i de-
contăm acest studiu de fezabilitate. 
Șifonierul sibian fi fost acceptat, în-
să, și de pedelista șefă a lui Băsescu. 
"Nuți gagica/ rupe pârnăica/ de-
parte, în Costa Rica,/ are gratii la 
fereastră/ combinatoarea măiastră/ 
plânge după dumneavoastră" și aici 
se încheie poezeaua, fiindcă lui Bă-

sescu nu-i mai vorbește nimeni cu 
dumneavoastră, de când i s-a golit 
partidul de tinerii frumoși și liberi, 
pe care Udrea i-a făcut parlamen-
tari și europarlamentari, iar ei s-au 
dovedit recunoscători. O înjură pe 
Udrea și n-o scot din "coruptă". 
"Corupto care m-ai făcut om!" 

Când Iohannis a atacat, cu viteza 
melcului cu șase cochilii, tema 
educației, părinții din România au 
simțit erecții patriotice. "Ia uitați-l 
pe Aron Pumnul, la Cernăuți!" 
Chiar așa, pe românii din Cernăuți 
când îi ajuți, Iohannis? Fiindcă și tu 
aparții unei minorități etnice și ar 
trebui să știi mai bine ca noi ce e so-
lidaritatea. Dar pe românii din Ser-
bia când îi vei sprijini? Pentru că 
sunt mai persecutați decât românii 
din Ungaria. E adevărat, ei, românii 
din Ungaria, au fost ajutați. De Ale-
xandru Vaida - Voevod, în urmă cu 
100 de ani. Dar la aromânii din Nor-
dul Greciei când te vei gândi? Sunt 
vreo 300.000 acolo. Sigur, aromânii 
nu sunt minoritate, sunt protoro-
mâni, adică formatori ai poporului, 
dar asta-i altă discuție. 

Profesore Iohannis, mă bucur că 
te ocupi de școală, dar mai du-te și 
tu la o reciclare, ca să nu mai spui - 
într-un discurs despre școală! - 
"analfabeți funcționali" și "servici". 
"Analfabeți funcționali" sună ca 
"eliberați condiționați". Pe ultimii îi 
știi. I-a băgat Băsescu, iar tu le-ai 
pus piedici să iasă. n
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Tratatul de la Trianon (1920)
oameni şi istorie De centenar
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Dacă la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, s-a 
votat Unirea Transilvaniei cu România, iar la 24 
Decembrie 1918, Regele Ferdinand I a ratificat 
Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătma-
rului și Maramureșului cu vechiul Regat al Româ-
nie, ei bine consființirea Întregirii patriei a avut 
loc în urma semnării Tratatului de la Trianon, din 
4 iunie 1920. E foarte adevărat că Unirea Basara-
biei cu România a fost recunoscută abia în toam-
na anului respectiv, iar SUA a acceptat-o abia în 
1933. Din acest motiv, Pacea de la Versailles nu 
poate lipsi din celebrarea Centenarului României, 
în ciuda faptului că pactul produce și astăzi, la 
aproape 100 de ani de la semnarea lui, discuții 

aprinse, cu predilecție venite dinspre partea unga-
ră. Analizând la rece, constatăm că Trianonul 
(înțelegerea semnată între Puterile Antantei în-
vingătoare în primul război mondial și Ungaria, 
succesoarea Imperiului Dualist învins și destră-
mat) a rânduit granițele între statele succesoare 
ale Austro-Ungariei, adică Austria și Ungaria, re-
spectiv Regatul Sârbilor, Croaţilor și Slovenilor, 
precum și Cehoslovacia, și între Ungaria și Româ-
nia, pe de altă parte. Dincolo de recunoașterea 
Unirii Ardealului cu România, Tratatul de la Tria-
non, care a cuprins un preambul și 14 părţi, în 364 
de articole, a căror întindere acoperea 164 de pa-
gini de tipar, a consființit și divizarea Banatului 

(între România și Regatul Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor), asta în ciuda efortului depus de guver-
nul de la București, care s-a bazat pe prevederile 
Tratatului semnat cu Puterile Antantei în 1916. În 
urma deciderii împărțirii Banatului istoric, primul 
ministru Ion I. C. Brătianu a părăsit lucrările 
Conferinței de Pace de la Paris, iar în scurt timp a 
demisionat din fruntea cabinetului. Aceste tensiuni 
din timpul Conferinței de Pace de la Paris dovedesc 
faptul că reprezentanții noștri nu au mers la tratati-
ve cu capul plecat și nici pentru a cerși favoruri te-
ritoriale. Poporul își exprimase deja dorința de au-
todeterminare. De altfel, referindu-se la lupta di-
plomatică depusă de Ion I. C. Brătianu la Paris, Ion 

Andrieș remarcă în "Foaia Națională" că atitudinea 
României "infirmă o altă teză a propagandei ostile 
țării, potrivit căreia România Mare a apărut ca ur-
mare a bacșișului dat de Antantă aliatului român" și 
că "lupta lui Brătianu la Paris pentru a face recunos-
cute drepturile României dezminte categoric această 
afirmație tendențioasă". Tratatul de la Trianon a in-
trat oficial în vigoare la 26 iulie 1921, după ce a fost 
ratificat de majoritatea statelor semnatare. n

Material realizat în cadrul "București-
Centenar" - Program Cultural derulat de Primă-

ria Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic
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„Ăsta este stilul lui Iohannis, a luat cu japca 
și casele din Sibiu, așa vrea să ia și aceste 
instituții care îl deranjează, pentru că are atitu-
dini dictatoriale și vrea o putere absolută. Deci 
ăsta este președintele nostru, Iohannis zapciul”. 
Vorbele îi aparțin lui Liviu Dragnea și se referă 
la scandalul din Parlament, când opoziția a în-
cercat să preia conducerea Camerei Deputaților 
prin înlocuirea președintelui și a vice pre șe-
dintelui, pe motiv că PSD a pierdut majoritatea. 
Bineînțeles că totul era ilegal, dar opoziția nu se 
împiedică de asta. 

Iată că, la doar câteva zeci de ore după ce 
președintele Klaus Iohannis le punea o nouă  
stea pe umeri adjuncților Bălașa și Crețu, așa-
zisa protecție internă de la Serviciul de 
Protecție și Pază o punea de propria zi de 1 
Decembrie. Una la care, după niscai execuții 
sumare și deportări pe la Centrul de Pregătire 
s-a auto-recompensat cu crearea a noi și noi 
funcții, toate aducătoare de generoase prime 
de conducere. pagina 3
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