
 
A călcAt într-o 

flegmă de 
șmecher și crede 
că erA un rAhAt 

de mAfiot

"Alternanța la guvernare, venirea 
CDR la Putere, în 1996, ne-au făcut 
numai bine", mi-a zis un pesedist 
vechi și cu bibliotecă acasă. "Când am 
revenit, în 2000, ni se reproșa că sun-
tem comuniști, o prostie, eram deja 
milionari. Și se mai zicea că suntem 
corupți." "Aici ar mai fi de discutat", 
am adăugat eu. 

Spre deosebire de panaramezii care 
se etalează cu trabucuri sâmbăta, în 
club, iar în restul săptămânii merg cu 
tramvaiul, fumătorii autentici de Cohi-
ba știu să treacă peste astfel de ironii. 
"În fine, datorită nepricepuților entu-
ziaști din CDR, pe noi, pesediștii, nu 
ne-a făcut nimeni incompetenți, până 
să ne conducă un om care nu citește. 
Mă refer la Dragnea. Nici Ponta nu e 
vreun erudit, dar are școli bune. Drag-
nea se înconjoară de slugi proaste sau 
comode și tot ce face e defavorabil ima-
ginii PSD."  

Am mai vorbit una-alta, tot la Drag-
nea am ajuns. "E rudimentar, dar nu-i 
fraier. Puterea, însă, îți supralicitează 
ego-ul și orgoliul. El a călcat într-o fleg-
mă de șmecher și crede că s-a înțepenit 
într-un rahat de mafiot. Intuiesc, nu ga-
rantez, că are două planuri, în paralel. 
1. Data de 30 noiembrie. Amnistie. Sca-
pă toată lumea. Momentul zero. Armo-
nie. O zi înainte de Centenar. Dacă era 

bărbat de Stat, rezolva amnistia în 2017, 
dar el avea un accroche-coeur cu 
eminențele oculte ale Organizației Re-
zist. 2. Președinția. Nu va candida decât 
dacă bătălia e câștigată dinainte. Pentru 
asta trebuie să dărâme tot. Orban și 
Cioloș nu-l interesează, sunt prea mici, 
cu tot Bruxelles-ul lui Cioloș. Slabi, n-
au carismă, slabi, slabi. Nu iau voturi 
nici la Chitila, darămite la țară. Cine îl 
încurcă? Firea, în partid, Iohannis la 
Cotroceni, Tăriceanu, în alianță. Ce a 
zis Băsescu? «Io v-am crescut, domnule 
Dragnea!» Cum a atacat-o Băsescu pe 
Firea? «Să vedem dacă îi mai vine băr-
batul acasă!» Dragnea a jucat mereu la 
două capete. Să vedem ce se întâmplă cu 
Pandele, soțul Gabiței, până în octom-
brie. Iohannis are și el un punct vulnera-
bil. Soția. Poate fi liniștit și neamțul, da-
că doamna profesoară Carmen va fi che-
mată la niște exerciții de caligrafie. Cu 
Tăriceanu e la fel de simplu. « Ne mai 
certăm, că-i democrație, controversa e 
factor de progres, dar ești cel mai bun,  
Căline!» Pe mulți i-a adormit Dragnea 
așa. Exemple notorii: Ponta, Ghiță, Dan 
Șova. Cu Șova a avut în comun și o cola-
boratoare apropiată. Iar astea sunt ca-
zuri notorii. Să vezi ce au pățit diverși 
candidați pentru Parlament sau Primă-
rii, cu un an sau câteva luni înainte de 
alegeri. «Schimbă-ți costumele, ia-ți 
niște cămăși frumoase, că ești deja de-
putat sau primar!» Treceau câteva săptă-
mâni și «deputatul» sau « primarul» fă-
ceau caligrafie la subsol. Cu o lună sau 
două înainte de prezi dențiale, n-ar fi 
exclus să vedem că Tăriceanu renunță 
și candidează Liviu, după modelul ro-
cadei Stolojan - Băsescu, din 2004."  n

SUA ne 
SmUlge 
din Ue!
donald Trump a ordonat 
asasinarea lui Bashar!

Firea nu mai are 
răbdare. Dragnea, 

afară! Acum!

PAG.
3

Rusia: Români, nu vă 
temeţi de manevrele 

noastre militare!

PAG.
9

Anul XXII l Nr. 6171 l joI, 6 septembrIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Po
za

 z
ile

i

daniela 
Crudu a 
ajuns în 
madagascar. 
mazăre, din 
nou fericit

pagina 11

PAG.
8-9

Primul SUV 
electric 

Mercedes

Acoperiţii 
din presă, 
misiune 
îndeplinită!

PAG.
2

5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 17160

1€ 4.6369 lei
1$ 4.0046 lei
1chf 4.1091 lei

Bitcoin BTC
         $ 7.039 
Ripple XRP
      $ 0,3064 
Ethereum ETH
 $ 260,02

Carol I, România şi Primul Război Mondial 
oAmeni şi istorie de centenAr

CedO 
decide că 
instanţele  
din ţară nu 
merg bine

În contextul Trianonului, tratat care a rati-
ficat Unirea cea Mare de la 1918, poate că isto-
ria României ar fi arătat diferit dacă Regele 
Carol I n-ar fi trecut în neființă, în septembrie 
1914, când Europa se afla deja implicată într-o 
primă sângeroasă conflagrație mondială. E de 
notorietate faptul că acest om "înţelept, pru-
dent și profund pătruns de misiunea poporu-
lui său" (Ion I.C. Brătianu) era de obârșie ger-
mană și, pe deasupra, legat de un tratat cu Pu-
terile Centrale. Onoarea l-a împins să gân-
dească mai degrabă o alipire de Tripla Alianță 

decât o apropiere de blocul format din Franța, 
Imperiul Britanic și Imperiul Rus. N-ar fi fost 
o carte câștigătoare pe termen lung, dar voința 
lui Carol, de altfel un pacifist convins, putea fi 
înțeleasă. Însă, la fel de știut este faptul că su-
veranul - deși a amenințat că abdică dacă Ro-
mânia va intra în luptă alături de Antantă - nu 
a făcut presiuni în Consiliul de Coroană din 
august 1914, lăsând Guvernul să oficializeze 
neutralitatea noastră în război, o "neutralitate 
pasivă" cum aveau să o descrie istoricii. Carol 
I și-a trăit ultimele clipe din viață "îngrijorat de 

viitorul poporului său" (Gheorghe Brătianu), 
"întrevăzând totuși soluția unității românești 
și autorizând Guvernul Ion I. C. Brătianu (n.n. 
- în secret) să semneze prima convenție cu 
rușii, stabilind drepturile naționale ale româ-
nilor într-un eventual partaj cu Austro-Unga-
ria". Mai mult, ar fi imoral să omitem din tot 
acest tablou ascensiunea țării sub Regele Ca-
rol. Adevărata noastră emancipare a avut loc 
grație acestui prim Hohenzollern, strălucit 
domnitor care s-a ocupat îndeaproape de dez-
voltare economică, intelectuală și politică a 

unei națiuni de multe ori neputincioasă. 
Urmașul său la tron, Ferdinand I, a condus 
România către o ieșire favorabilă din război și, 
mai presus de toate, la realizarea idealului de-a 
viață al românilor, Unirea cea Mare, însă Ca-
rol I a fost locomotiva care ne-a arătat drumul 
și ne-a condus până aproape de destinație. 

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

de Primăria Municipiului București  
prin Administrația Monumentelor  

și Patrimoniului Turistic

exClUSiV
 Bănuiam de la bun început că scandalul gene-

rat de Gabriela Firea, prin cererea fără echivoc ca 
ministrul Carmen Dan să demisioneze, nu putea 
fi doar o ceartă între două fete de partid. Evit să 
spun doamne, din motive pe care nu mă simt 
obligat să le fac publice. Dar, încă de la debutul lu-
crăturii se simțea că nu Carmen Dan este subiec-
tul atacului. Nu ataci atât de dur un ministru, șef 
al uneia dintre cele mai importante instituții, doar 
ca să vină Codrin Ștefănescu, după patru zile, și să 
spună că le scoate premierul Viorica Dăncilă la un 
ceai și se împacă. paginile 4-5

PAG.
6-7

PAG.
14
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european, 
la un pas  
de o 
schimbare 
istorică


