
Statele Unite 
ale Dunării

Nu numai povestea, dar şi prezenţa fi-
zică a Monarhiei în România debutează 
pe Dunăre. Regele Carol Întâi a intrat în 
ţară  pe un vapor, într-un stil cât se poate 
de românesc. Era deghizat, era dezertor, 
era un om cu paşaport fals.

Se vorbeste mult şi festivist, se înain-
tează şi deja se decontează “proiecte” (cu-
vântul deja are sens peiorativ, în cel mai 
bun caz stârneşte neîncredere) legate de 
ceremoniile din 2018 - 100 de ani de la 
Marea Unire, ce a avut ca arhitecţi doi ro-
mâni neaoşi, Regina Maria şi Generalul 
Berthelot. Eu cred că ar fi foarte impor-
tant pentru dezvoltarea României dacă 
ne-am ocupa mai mult de rolul nostru în 
Statele Unite ale Dunării. Formularea nu-
mi aparţine. Scriitorul şi revoluţionarul 
Giuseppe Mazzini îl însărcinase pe Nico-
lae Bălcescu să facă “Proiectul Statelor 
Unite ale Dunării”, iar istoricii italieni îl 
numesc pe Bălcescu “Il Mazzini rumeno”. 
De atunci, lucrurile au mai evoluat, dar în 
amonte, nu în aval. Ţinând cont de ce s-a 
întâmplat în anii ‘50, mi-e cam greu să 
scriu frumos despre Canalul Dunăre - 
Marea Neagra. Dar Canalul Dunăre - 
Main - Rin este considerat Coloana verte-
brala a Europei, pentru că scurtează cu 
mii de kilometri anumite rute comercia-
le. România are cea mai mare întindere 
de Dunăre, cea mai poluată şi cea mai 
prost folosită turistic. În acest Decembrie, 
când vorbim despre Morţii Revoluţiei şi 

despre martirii anticomunişti, ar trebui să 
ne aducem aminte şi de oamenii care s-au 
prăpădit încercând să fugă din comunism 
traversând Dunărea. În urmă cu vreo trei 
săptămâni eram la Giurgiu, la lansarea 
cărţii lui Narcis Coman, fostul portar al 
naţionalei de fotbal. A venit la mine un 
domn în varstă, dar încă în putere, şi mi-a 
dat o carte. Primesc destule, le răsfoiesc 
pe toate, citesc foarte puţine. Asta mi-a 
plăcut. Se numeşte “Marinarii, mari-
nari...” şi este scrisă de un căpitan de re-
morcher pe Dunăre. Îl cheamă Vasile 
Cristoi şi arată ca mateloţii din filme - cu 
barbă albă, cu pipă. Aşa se înfăţişează şi 
pe coperta azurie. Poveştile comandantu-
lui Cristoi - despre embargo, despre Ada- 
Kaleh, despre minele magnetice care plu-
teau pe râul Sava şi intrau pe Dunăre, în 
timpul războiului din Iugoslavia, despre 
împingătorul “Giurgiu”, aflat în noaptea 
de revelion 1991 - 1992 în sectorul sârbo- 
croat, între kilometrii 1320 - 1400, când 
se trăgea de pe ambele maluri - ar merita 
ecranizate. Reproduc un pasaj tragic, în 
acord cu evocările anticomuniste din pe-
rioada 16 - 22 Decembrie. În anii ’80, “la 
plecarea din Portul Orşova spre Moldova 
Veche se îmbarcase alaiul unei nunţi. 
Erau aproximativ 30 de persoane. Dru-
mul pe care avea să-l parcurgă nava, prin-
tr-un peisaj mirific, ar fi putut rămâne 
pentru totdeauna în amintirea mirilor şi 
a nuntaşilor, dar nu a fost să fie aşa. Cu câ-
teva clipe înainte de semnalul de plecare 
de la ponton, din interiorul navei şi, con-
comitent, de pe mal, au apărut trupe de 
Securitate. De fapt, alaiul de nuntă nu era 
decât un grup de oameni care voiau să 
deturneze nava de pasageri şi să acosteze 
pe malul iugoslav, de acolo deschizându-
li-se drumul spre libertatate. În acel grup 
se infiltraseră şi oameni ai Securităţii, fi-
ind în posesia unor date culese prin «bu-
năvoinţa» informatorilor.” n
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Noul joc al 
Serviciilor!

Mişcare în  
forţă la Poliţia 
Economică!

Regele a murit! 
Trăiască 
mahalaua!

Galatasaray, 
şansa lui 
Ianis Hagi

De cine se 
teme cuplul 
Marga – Duda?

George Maior 
zice că suntem 
pe calea 
prosperităţii.  
Prosperitatea 
americanilor, 
desigur…

S-o spunem pe-a dreaptă: 
ţările-lider din UE îşi urmăresc 
numai interesele naţionale
AMERIcA şI InTERnETUl:  
unii sunt mai egali ca alţii!

PAG.
7

„Serviciile” 
îşi fac 
sucursală 
civilă

Primarul Sectorului 1 
se grăbeşte să-i 
mântuiască pe 
români. Pe banii lor

Poza zilei

Răzvan Ioan  
BoanchIş
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Liviu Popescu 
„Fratelli“  
cu Brunello 
Cucinelli  
la Bucureşti

Bântuiți de isteria promovării deşănțate a „hidrei” statului paralel, 
românii se bucură nevoie mare de fiecare dată când Curtea Constituțio-
nală sau clasa politică, indiferent de culoarea acesteia, mai taie câte un 
„cap” al sistemului. Astfel că parlamentarii şi miniştrii se simt deja „bărbați 
de stat” că nu mai „înghit” rapoartele informative şi se țin chipurile depar-
te de servicii, în timp ce, la rândul lor, procurorii fac pe ofensații că nu mai 
sunt alimentați ca în ultimii ani, dar uite că unii se descurcă foarte bine şi 
aşa, indiferent că-s de la „Cuca Măcăii”, DIICOT sau DNA.
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Iată că în timp ce „contrele” dintre taberele rivale 
şi lamentările au ajuns deja să afecteze buna activitate 
a MAI, „Moş Crăciun” i-a adus şi greu încercatului 
minister o operațiune în forță, ca pe vremurile bune, 
când structurile colaborau între ele în stradă şi nu 
doar prin birouri iar procurorii şi judecătorii nu mai 
pridideau apoi să tragă tare pentru a ține pasul cu 
polițiştii.PAG.

14HaLeP și-a 
PierDut 
PrinciPaLuL 
sPonsor
Simona Halep, 
liderul mondial 
WTA, a întrerupt 
colaborarea cu firma 
de echipament 
sportiv  Adidas, 
după ce părțile nu 
au ajuns la un 
acord în privința 
unui nou contract 
pentru 2018. 
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Nici nu s-a stins bine ultimul 
dangăt de clopot de la înmormân-
tarea Regelui Mihai I şi deja înce-
pem să facem ce ştim cel mai bine. 
Să redevenim, adică, singura țară 
din lume care luptă din toate pute-
rile împotriva ei. Nu ştiu cum am 
rezistat trei zile fără mahala, fără 
înjurături şi fără isterii naționale. 
M-am temut, la un moment dat, 
că o să rămânem deformați în bine 
şi nu o să ne mai revenim. Noroc 
că ne-am trezit repede.
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selfita, noua 
boală psihică

Ministrul justiției  
l-a vizitat pe românul 
condamnat la moarte 
în Malaezia

Nicolae a coborât singur, cu iubita, printre 
români şi a avut parte numai de încurajări şi 
vorbe frumoase. Imitând gestul, principesa Mar-
gareta şi cetăţenul Duda au descins în plebe 
păziţi mai ceva ca Trump. Românii, mai puţin 
bolşevizaţii, au iubit mereu Casa Regală. Cine ar 
voi să le facă vreu rău şi de ce? Dacă nu poţi 
merge printre supuşii tăi fără frică, ce fel de 
membru al Familiei Regale te poţi numi? Altfel 
zis, dacă te fereşti de ura neamului, ce pretenţii 
la a-l servi mai poţi avea? În acest secol, un su-
veran neiubit de supuşi nu mai are cum a fi 
monarh. Bref, Nicolae a dovedit simplu că este 
iubit de neam. La el e invers, poporul l-ar apăra 
la nevoie de sepepişti, ca şi pe bunicul său, 
marele Rege Mihai.


