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Veți spune că îmi pierd vremea cu o 

miză minoră ca subiectul de mai jos. Și 
eu am gândit la fel, în primă fază. Dar 
mesajele Rezist ("Muie PSD!" este cel mai 
cunoscut) au fost preluate și de intelectu-
ali de prestigiu. Liiceanu, de exemplu. 
Haideți să vedem cum scrie cel mai cu-
noscut lider Rezist, Florin Bădiță, desem-
nat "European Personality of the year 
2018 la Euronews English". Domnule 
Liiceanu, fiți atent ce talent are și câtă car-
te știe obiectul (că altfel mi-e greu să-l 
numesc) admirației dumneavoastră! Fe-
licitări, domnule Liiceanu! După ce ați 
trecut de la Cioran și Noica la Emilia 
Șercan și Ramona Ursu, acum puteți 
prinde "next level" (așa se exprimă eufo-
ricii ăștia mici și iubitori de clorofilă): de 
la Havel la Bădiță!

Așadar, Florin Bădiță, personalitate 
europeană în viață! După ce pionierul 
anticorupt va ajunge președinte al Româ-
niei, îl și alfabetizăm. "Cum manipulează 
Antena 3? Simplu, pun un un actor plătit 
să vorbească cu o voce de robot și să zică 
orice căcat, că cică umblu cu pungi de 
iarbă și boluri, da frate boluri pline de 
iarbă." E bun Bădiță sau nu? Sigur că-i 
bun, îl legitimează politic pozele cu Mo-
nica Macovei. 1. Antena 3 pune, nu "An-
tena 3 pun". 2. Cacofonia "să vorbească 
cu" deschide o cale a triumfului pentru 
parfumata sintagmă "să zică orice căcat". 
3. "Că cică" mi se pare o formulare dem-
nă de o viitoare glorie Humanitas. 4. De 
ce să mai încadrezi "frate" cu virgule? 
Bagi "da frate boluri" și vei ajunge mai re-
pede în Academia Română. 

Următoarea frază! "Între 2 clipuri cu 
o voce de robot adaugi o înregistrare au-
dio cu mine unde povesteam cu o per-
soană despre microdozaj cu iarbă." 1. 
Orice numeral de la unu la zece se scrie 
cu litere, dar asta nu-i o mare problema, 
nu stă justiția macoveistă în "2 clipuri". 2. 
"Povesteam cu o persoană" este, însă, o 
mică bijuterie. 

Două fraze la rând din opera lui 
Bădiță - cam mult. O iau pe sărite. 
Știuuuuuu, sunt un nemernic, scot din 
context, compromit marea personalitate 
europeană!  "Lista de minciuni mai zi-
ce..." Lista zice, cum să nu, zice lista, zi-
ce! Dar ce voce au literele, Bădiță?. "De 
ce intră în astfel de cercuri dubioase per-
soanele care consumă droguri ilicite? 
Pentru că este ilegal să facă rost de ele." 
Aha! Dacă sunt ilicite e ilegal, dar și da-
că erau licite, ce legal mai era! Cugetarea 
asta e din gama "dacă nu murea, poate 
mai trăia".

Finalul e memorabil. Domnule Lii-
ceanu, dacă noua direcție bruxelleză va 
împiedică să reeditați aforismele lui Pe-
tre Țuțea, folosiți-vă de Bădiță! Să ne 
apreciem valorile cât sunt în viață. Cum 
a scris Virgil Ierunca despre Patapie-
vici? "El e Cel pe care îl așteptam." Da, 
iar El, Bădiță, e noul Patapievici, trecut 
puțin și prin școala filozofică a lui Gri-
gore Cartianu.

Bădiță, băieți, Bădiță, citiți, băieți, 
citiți! "Pentru că viața lor ajunge să se în-
vârtă în jurul unui singur lucru: Cum și 
când mai fac acel lucru. (Genial! - n.m.) 
Am cunoscut persoane care au învățat, 
unele mai ușor, alții (sic!) au învățat după 
ce au trăit-o pe pielea lor, cum să găseas-
că un echilibru. (...) Dacă ai mulți prie-
teni care beau mult, o să îți fie greu să nu 
bei așa de mult. Pentru că este un fel de 
concurs între ei care bea mai mult, care 
își distruge ficatul mai rapid."

Domnule Liiceanu, publicați-l mai 
repede pe Bădiță, că altfel va vorbi Moni-
ca Macovei cu Soros și va lua Bădiță al 
nostru Premiul Nobel pentru Medicină, 
cu lucrarea "Ficatul lui nu s-a făcut bine. 
Ficatul lui s-a făcut varză". n
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unirea Bucovinei cu România (1918)
oameni şi istorie de centenar
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La mijlocul Secolului al XIX-lea, pentru a 
obține o fărâmă de recunoaștere într-un ocean de 
nedreptăți și asupriri, românii din Bucovina au 
fost nevoiți să recurgă la o stratagemă. Au solicitat 
Împăratului Franz Josef al Austriei (habsburgii 
dețineau controlul total al regiunii încă din 1774 / 
Tratatul de la Kuciuk-Kainargi) acceptul privind 
crearea unui ducat românesc în Bucovina. Teore-
tic, nicio șansă. Au adăugat, însă, propunerea ca în 
semn de bunăvoință, împăratul Austriei să pri-
mească și titlul de mare duce al românilor. Zgân-
dărit în egoul său, Franz Josef a acceptat cererile 
etnicilor români, devenind și Duce al regiunii, iar 

Bucovina a obținut regim de autonomie sporită în 
imperiu. La început, în Dieta Ducatului Bucovinei 
românii erau majoritari. În debutul secolului XX, 
lucrurile aveau să se schimbe, având în vedere că 
popuația de etnie ucraineană începuse deja să o 
depășească numeric pe cea română. Așa se face că, 
în noiembrie 1918, după ce Austro-Ungaria capi-
tulează, iar imperiul se dezintegrează, ucrainenii 
din Bucovina revendică în același timp cu românii 
(Consiliul Național Român din Bucovina) unirea 
regiunii cu patria-mamă. În cazul lor, nou înființata 
Republică Populară a Ucrainei Occidentale. Însă, 
cu sprijinul Diviziei 8 Română, condusă de gene-

ralul Iacob Zadik, armată trimisă în Bucovina la 
cererea expresă a Regelui Ferdinand I, românii 
preiau controlul Cernăuțiului. Consiliului Națio-
nal adoptă legea fundamentală a Bucovinei, în 
baza căreia puterea legislativă este exercitată de 
către Consiliu, iar cea executivă de către un gu-
vern român, nou constituit, avându-i în frunte 
pe Iancu Flondor, Sextil Pușcariu, Dorimedont 
Popovici, Gheorghe Sârbu, Nicu Flondor, Radu 
Sbiera, Ipolit Tarnavschi, Maximilian Hacman, 
Vasile Marcu, Aurel Țurcanu, Cornel Tarnoviețchi 
și Octavian Gherghian. La 28 noiembrie, orga-
nismul convoacă Congresul General al Bucovi-

nei, iar la finalul acestuia, "întrupând suprema 
putere legiuitoare, în numele suveranității 
naționale", hotărăște "unirea necon diționată și 
pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare, până 
la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul Români-
ei". Ținutul devine a doua regiune istorică, după 
Basarabia, revenită la matcă. n

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

de Primăria Municipiului București  
prin Administrația Monumentelor  

și Patrimoniului Turistic

Iată că, deși a reușit să-l ”decapeze” pe secreta-
rul de stat Mircea Dușa în doi timpi și trei mișcări, 
”omul cu părul ca o căciulă” urmând a fi în cele 
din urmă uns prefect de Mureș, drept premiu de 
consolare pentru că nu a făcut ”gât” la ejectarea sa 
”din motive personale” de la vârful Ministerului 
Apărării Naționale, Mihai Fifor nu reușește totuși 
să scape și de obsesia cu provocările rușilor. Astfel 
că orice decizie s-ar lua la Moscova, indiferent da-
că mai este otrăvit vreun spion sau că au loc ma-
nevre militare la vedere și transmise live de postu-
rile de televiziune  din Federația Rusă, ministrul 
român al Apărării este oricum ferm convins că 
”Țarul” Vladimir Putin nu mai are altă treabă de-
cât de a-l provoca pe el!

Orice ați spune, a început să îmi placă De-
nise Rifai. E o figură distinsă în tot peisajul 
trist al televiziunilor. Îmi mai schimb și eu pă-
rerea, poate chiar m-am înșelat și am exagerat 
când am măturat cu ea pe jos prin vreun pam-
flet. Cred că și cu Realitatea TV am forțat un 
pic nota, zicând că e un selfie cu manele. Mă 
grăbesc să îndrept. Vreau să repun adevărul în 
drepturi. Scot manelele din poză și pun în lo-
cul lor prostia. 
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