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DE CE NU A MAI VRUT COANA CHIRITA DE LA
COTROCENI IN DULCELE TIRG AL IESILOR
Presedintele care a vrut cindva sa devanseze cu vreo 6-7 luni aniversarea
revolutiei din decembrie o comite din nou: de Ziua Micii Uniri, s-a aflat in
Parcul Carol, la Monumentul Ostasului Necunoscut. Nicio legatura cu lipirea
Munteniei si Moldovei, in 1859. Locul traditional al sarbatoririi primei uniri
e, dintotdeauna, orasul Iasi, secondat de Focsani; cind coana Chirita de la
Cotroceni nu mai vrea in dulcele tirg al Iesilor, e semn de deranj mare in
popularitate.
Klaus Iohannis a inceput de ceva vreme sa evite orice contact cu civilii in loc deschis.
Cam de cind a luat-o la vale in sondajele de popularitate. Duse sunt vremurile cind
imbraca haina rosie si cobora in piata, printre manifestanti picati in extaz. Acum, spaima
de romani isi spune cuvintul.
Pe 21 decembrie, multi vor fi observat ca presedintele lenevila s-a trezit suficient de
devreme pentru a fi in Piata Universitatii la orele 8,00 dimineata, cind nu prea era tipenie
de om in zona, pentru depunerea unei coroane de flori in amintirea eroilor revolutiei.
De iesit in cimp deschis, nu mai iese decit atunci cind are motive sa fie inconjurat
eminamente de militari, in special de generalii din servicii.

Cum ar fi parada militara de Ziua Nationala, de 1 decembrie. La ultima, cea de anul trecut,
presedintele s-a plasat, la loc sigur, intre generali, in timp ce civlii erau tinuti la distanta cu
garduri metalice. Precautii de pandemie, desigur.

Spre deosebire de 1 decembrie, legata direct de primul razboi mondial, 24 ianuarie e o zi
care nu are legatura cu armata romana. A fost o actiune eminamente civila, opera clasei
politice a vremii, care l-a ales, la Iasi, pe Alexandru Ioan Cuza domn al Moldovei, si mai
apoi, la Bucuresti, domn al Munteniei.
Firesc, deci, ca Iasi sa fie locul traditional unde se celebreaza mica unire. si orasul
Focsani e incarcat de simbolistica, pentru ca ziua unirii a eliminat statutul sau de localitate
plasata in doua tari diferite.
De-a lungul anilor, greii politicii au ales cele doua orase pentru celebrarea unirii.
Mai putin cei care nu mai stateau bine in sondaje si nu voiau sa riste huiduieli publice.
in primii ani de mandat, Basescu venea la Iasi si se prindea in hora, vesel, ca unul bine
plasat in sondaje.
in 2011, s-a produs un mare deranj, cind s-a ales cu huiduieli din mii de piepturi
moldovenesti, exact cind primea onorul garzii militare.
Anul urmator nu a mai calcat pe acolo, trimitind doar o coroana si un mesaj, dar a fost
huiduit copios consilierul prezidential care l-a reprezentat acolo. in 2013 era asteptat si la
Iasi si la Focsani, dar a trimis doar mesaje. in 2014, ultimul an la Cotroceni, a fost huiduit
la Iasi chiar si in lipsa.
Iohannis a mers si el in tirgul Iesilor in primii doi ani de mandat. in 2016 a tinut un discurs
la Cotroceni si a trimis doar un mesaj la Iasi, pentru ca urmatorii doi ani sa participe doar
la ceremonii de interior, la palatul Patriarhiei. Comoditate?
in 2020, pe valul succesului de la prezidentiale, a mers iar la Iasi.
Anul trecut, a trimis doar un mesaj.
Acum, probabil ca sa nu fie declarat disparut de tot, dupa un an in care toata lumea s-a
intrebat daca mai calca pe la slujba, Iohannis a recurs la un tertip.
A iesit in aer liber, dar a decis organizarea ceremoniei dedicate micii uniri intr-un loc care,
cum spuneam, nu are nicio legatura cu evenimentul respectiv. Decit, poate, prezenta, pe
undeva, prin zona, a vilei Bosianu, in care unionistii s-au intilnit cindva pentru a pune la
cale marea operatiune. Dar e un loc de ”incredere” din varii puncte de vedere.
in Parcul Carol aveam Monumentul ”Mormintul ostasului necunoscut” si Mausoleul liderilor
comunisti.
Pe platoul Monumentului se pot celebra Ziua Armatei romane, Ziua Veteranilor, Ziua
Eroilor, dar niciodata nu s-a sarbatorit ceva in legatura cu mica unire.
Decizia lui Iohannis a permis ca, din nou, la ceremonie sa asiste 90% militari si doar citiva
civili rataciti.

Din nou, presedintele s-a inconjurat in cimp deschis de generali si colonei, si a ales un loc
indepartat, plasat in afara traficului pietonal obisnuit, unde sa nu riste nici umbra de
huiduiala sau, Doamne fereste, niscaiva oua, la sugestia celor de la USR.
Frica pazeste bostanaria, asa ca, anul asta, Coana Chirita de la Cotroceni nu a mai servit
dulcele tirg al Iesilor. Iar la cum merg lucrurile in sondaje, anii viitori va organiza
ceremonia prin subteranele Casei Poporului. (Bogdan Tiberiu IACOB)
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