
Τι σημαίνει «τζάμπα μάγκαε»;
Του I. Κ. Π ρετεντερη

Α κουγα χθεε σε ένα ν ρ α δ ιο σταθμό να εγκαλείται ο πρέ- σβηε των ΗΠΑ Ν. Μπερνε επειδή, λέει, δεν πήρε θέση σ’ αυτήν την φαρσοκωμωδία με τουε τούρκουε δ η μ ο σ ιο γ ρ ά - φουε στα Ιμια. Και γιατί, δ η λαδή, να πάρει θέση ο Μπερ- νε; Δύο μήνεε τώρα τον βρίζουμε, τον λοιδ ο ρ ο ύ μ ε, τον κηρύΕαμε ανεπιθύμητο στα Χανιά, τον εγκαλούμε αυτόν και τη χώρα του και την υπουργό του και τον πρόεδρό του. Δικαίωε; Δικαίωε! Αλλά αφού δεν θέλουμε να τον βλέπουμε στα μάτια μαε, γιατί του Ζη
τάμε μετά να πάρει θέση υπέρ ημών σε ένα επεισόδιο με την Τουρκία; Ή  τον θέλουμε ή δεν τον θέλουμε. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο!Πάμε παρακάτω... Είναι σημαντικό, λέει, να μαε δώσει ο Πρόνπ σο

βαρό χαρτοφυλάκιο στην νέα Εω- ρωπάίκή Επιτροπή. Και γιατί παρακαλώ να μαε το δώσει; Μαε το χρωστάει από τίποτα και δεν το Εέρει; Διότι εγώ όπου σταθώ κι όπου βρεθώ ακούω ότι καθόλου δεν μαε αρέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση, διότι κάνει ό,τι τηε λένε οι Αμερικανοί και όχι ό,τι τηε λέει ο κ. Τσοβόλαε. Κι ακούω ακόμη ότι λείπουν οι ευρω- παίοι πολιτικοί με ανάστημα, άρα κι ο Πρόνπ προε το νάνοε φέρνει. Και γενικώε κανέναν δεν γουστάρουμε απ’ όλουε αυτούε τουε άθλιουε τύ- πουε τον Σρέντερ, τον Μπλερ, τον Ζοσπέν και πάει λέγονταε. Γιατί τότε, παρακαλώ, να μαε δώσουν καλό χαρτοφυλάκιο; Ή  τουε θέλουμε ή

δεν τουε θέλουμε. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο!Πάμε ακόμη πιο παρακάτω... Διαβάζω ότι πολλοί ανησυχούν πωε ο ρόλοε τηε Τουρκίαε στο ΝΑΤΟ και γενικότερα στην περιοχή αναβαθμίζεται λόγω τηε συμμετοχήε τηε στιε ετπχειρήσειε στη Γιουγκοσλαβία. Δεν Εέρω αν ισχύει αυτό αλλά μου φαίνεται πολύ λογικό. Δεν καταλαβαίνω, όμωε, ποιοι και γιατί ανησυχούν. Εμείε δεν δηλώσαμε σε ποσοστό 94% ότι το ΝΑΤΟ έχει άδικο στη Γιουγκοσλαβία και γενικώε είναι συμμορία εγκληματιών; Εμείε δεν αποφασίσαμε όλοι μαΖί ότι σ’ αυτή την άθλια υπόθεση ούτε θέλουμε ούτε πρέπει να μετέχουμε; Εμείε δεν Ζη

τάμε να μη δώσει η κυβέρνηση την παραμικρή διευκόλυνση στο ΝΑΤΟ; Εμείε! Γιατί τότε να μην αναβαθμίσουν αυτοί την Τουρκία; Ή  τουε θέλουμε ή δεν τουε θέλουμε. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο!Και πιο παρακάτω ακόμη... Ακούω τα κόμματα που συγκρούονται για την απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων. Μα εγώ ακόμη δια- βάΖω ότι κακώε στο Βερολίνο αποφάσισαν να μαε δώσουν άλλα εννέα τρισ. σε κοινοτικά κονδύλια διότι αντί να ασχοληθούν με τιε βόμβεε που έπεφταν στη Γιουγκοσλαβία, αυτοί μέτραγαν τρισ. κι αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για ανθρωπάκια, για λογιστέε. Τι μαε νοιάΖει τότε η α

πορροφητικότητα; Να μην απορροφήσουμε τίποτα και να τα στείλου- με όλα πίσω στα ανθρωπάκια. Και τα δισ. τουε και τα τρισ. τουε! Διότι το πράγμα με τα ανθρωπάκια και με τα λεφτά είναι απλό. Ή  τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε. Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο!Γενικώε, είμαι πολύ υπερήφα- νοε που ωε λαόε είμαστε υπ ερήφανοι και δεν έχουμε την ανάγκη κανενόε. Μαγκιά μα ε... Δεν αρκεί, όμωε, να το λέμε: πρέπει και να το εννοούμε! Π ρέπει να αναλαμβάνου με και τιε συνέπ ειεε τηε μα- γκιάε μαε! Εχουμε γνώμη; Να έ χουμε και την ευθύνη τηε γνώμηε μαε! Αει παράτα μαε, κύριε, με τιε βόμβεε σου αλλά και με τα λεφτά σου, με τη Γιουγκοσλαβία σου αλλά και με την Τουρκία σου. Διότι μαγκιά χωρίε συνέπειεε και χωρίε ευθύνεε είναι μαγκιά δω ρεάν, α- νέΕοδη, εκ του ασφαλούε και χωρίε κόστοε. Και η δωρεάν μαγκιά παράγει αυτό ακριβώ ε που ο ν ο μάζεται τΖάμπα μάγκεε!


