SAT AL MEU, EUROREGIUNEA MEA !
Goran Mrakić
Regionalizarea Europei este cântecul pe care-l emit tot mai des mediile
mai mult sau mai puţin libere. Sunt puse în mişcare, în mod necruţător, diferite noi
mecanisme politice şi încercări economice. E un adevăr viu că după cel de al
Doilea Război mondial oamenii trăiesc tot mai accelerat, timpul a devenit bani,
astfel încât s-au blegit şi învechit sistemele politice tradiţionale şi vederile socioeconomice de până acuma. Având în vedere că astăzi tot ceeace ne înconjoară e
privit exclusiv prin prisma materialismului, e logic să se fi pus şi problema
desfiinţării structurilor de orice natură care frânează acţiunea economică şi piaţa
liberă. Pe scurt : Trebuie deschise toate uşile corporaţiilor internaţionale doar doar
vor deveni toţi, într-un fel, vasalii marelui capital. Trebuie anihilate sau
compromise, prin toate mijloacele, toate structurile coerente şi autonome ca şi
formaţiile independente politic pentru a nu impiedica punerea în practică a noilor
tendinţe.
În Europa regiunilor, naţiunilor le este aproape imposibil să mai existe, cu
toate că politicienii încearcă, în zădar, să ne convingă de contrariul. Se vor aduna şi
vor trăi împreună nu cei care vorbesc la fel şi sunt de acelaşi sânge ci aceia care
doresc să acţioneze şi să facă impreună comerţ.
Timp de secole oameni de acelaşi sânge şi de aceeaşi limbă au tins spre
unire, spre integrarea tradiţiilor lor locale într-o cuprinzătoare şi indivizibilă
cultură naţională. Astăzi e în trend şă se scuipe tot ce este naţional. Observaţi
numai cum au apărut peste noapte analişti, ziarişti, politicieni, atoateştiutori, care
afirmă că oamenii nu mai trebuie să se identifice după originea lor etnică fiindcă
asta e periculos pentru minoritatea cutare sau cutare, se ameninţă drepturile
cutăruia sau cutăruia, bla, bla. După acest principiu au apărut în toate ţările diferite
(dez)organizaţii neguvernamentale care susţin în mod deschis secesiunea. Peste
noapte nişte inşi din Voivodina s-au tranformat în Europeni şi sunt dezgustaţi de
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originea lor primară sârbă, în România se formează ligi secesioniste în frunte cu
Români care îşi spun Ardeleni sau Bănăţeni şi exemplele ar putea continua. Cei
care renunţă la interesele lor naţionale în favoarea intereselor materiale, riscă să le
piardă şi pe unele şi pe celelalte. Eu m-am născut ca Sârb deşi în altă ţară. Probabil
că în curând voi deveni Bănăţean. Când şi această haină îmi va deveni prea mare
mă voi declara ca Variaşean fiindcă asta e în spiritul regionalizării. Republica
Variaş ! Pământul pe care s-a născut bunicul lui Johann Weissmüller-Tarzan,
regele alb neîncoronat al junglei africane ! Euroregiunile vecine Ketfeli, Periamoş
şi Totinia mai caută incă şi acuma eroii lor naţionali, pardon, regionali.

