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Apologeții elitelor muiste sunt cele 

mai comice vietăți pe care le-a dat Pa-
tria. Îl înjură de aproape trei ani pe 
Dragnea, dar cel mai periculos adver-
sar al individului amfibiu și vâscos s-a 
dovedit Gabi Firea. Ca să se eroizeze în 
fața lumii,  gladiatorii de la Rezist au 
chemat un alt patetic, un pianist de 
circ, să cânte în Piața Victoriei. 
Neamțul cu nume de broscar (Davide 
Martello) jenibil a zis că el bate clapele 
pentru libertate, ceea ce e foarte fru-
mos, dar amfitrionii au uitat să-l aver-
tizeze că ei manifestează ca să bage lu-
mea în cătușe. A fost o neînțelegere în 
plan artistic, așa se întâmplă între ge-
nii, mai ales că unele au fost atacate cu 
gaze, ca Fernand Leger la Verdun.

Organizația Rezist e o impostură 
de la un capăt la altul. Are un procent 
foarte ridicat, se apropie de 100%, de 
slujbași (la multinaționale sau bănci), 
militează pentru arestarea patronilor, 
dar se consideră de dreapta. Eu știam 
că dreapta înseamnă proprietate și re-
ligie, iar ăștia sunt niște atei care plă-
tesc rate. Micii torționari din Piața 
Victoriei se dovedesc vulnerabili pe 
orice segment. Să le developăm pe cele 
importante.

Medicină. "Ne-au fugit doctorii, e 
nenorocire, nu mai are cine să ne ope-
reze!" Mai erau și niște lozinci despre 
corupția din sistemul sanitar, dar nu 
trebuie ascultați toți tâmpițeii. Cine a 
zis, ia amintiți-vă cine a zis "dacă me-
dicii vor să plece, atunci să plece, că n-
avem bani să-i plătim!"? Cine a zis așa, 
cine? Băsescu, în urmă cu vreo zece 
ani, când voi erați ocupați s-o cobzăriți 
pe Monica Macovei.

Justiție. Turbionul justițiar a de-
vastat economia națională. Gândiți-vă 
la filmele americane. Cine sunt  jude-
cătorii acolo? Bărbați în vârstă, mai 
culți decât inculpații. Cum poate să 
împartă dreptatea o duduie de 30 - 35 
de ani, de la care te aștepți să comande 
popcorn la restaurant? E în stare să te 
judece o domniță care a citit mai puțin 

decât tine și își dezvăluie, prin 
vestimen tație, lipsa de discernământ? 
N-are lecturi, dar are rate bancare și 
dorința de a avansa. Și i se interceptea-
ză telefonul. Și ea știe că e ascultată. 
Asta arată că-i imparțială, nu-i așa?

Cultură.  Mihail Șora, idolul tefe-
loazelor, 102 ani. Asta în timp ce trăiește 
la Munchen Pavel Chihaia, 96 de ani, 
un  scriitor cu adevărat mare. Și, în 
același timp, un anticomunist încercat 
de viață, discret și autentic. În timp ce 
Șora era chevalier servant pentru Ana 
Pauker, comuniștii topeau "Blocada" lui 
Pavel Chihaia. Dacă "Blocada" avea, în 
epocă, ecoul meritat, Istoria Literaturii 
noastre ar fi arătat altfel. "Cronica de fa-
milie" (Petru Dumitriu), "Moromeții" 
(Marin Preda) și "Groapa" (Eugen Bar-
bu) ar fi stat pe trena romanului publi-
cat de Chihaia la 25 de ani. Dar să-l las 
pe Pavel Chihaia să se prezinte singur, 
într-o scrisoare către Ion Negoițescu. 
"Împreună cu Vladimir Streinu, Șerban 
Cioculescu, Constant Tonegaru, Teo-
har Mihadaș, Iordan Chimet (…) am 
activat încă din 1946 în organizația an-
ticomunistă Mihai Eminescu. Timp de 
12 ani - din 1948, când am fost concedi-
at de la Direcția Generală a Teatrelor - 
am schimbat meserii ca «zilier», figu-
rant, caloriferist, săpător la construcții, 
la drumuri, atunci când am avut noro-
cul să nu fiu descoperit ca «om cu do-
sar», până ce amintirea unui scriitor cu 
numele meu s-a stins și, în 1960, m-am 
putut angaja la Secția Medievală a Insti-
tutului de Istoria Artei, scriind ulterior 
pentru câțiva inițiați. Am revenit în lite-
ratură abia în 1985, după fuga în Occi-
dent din 1978." n
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Cristi Borcea, la grădiniță. Prima zi!
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Ferdinand I Întregitorul
oameni şi istorie de Centenar
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Dacă ar fi să ne rezumăm doar la interesul 
național, indiscutabil Ferdinand I de Hohenzol-
lern-Sigmaringen a fost și va rămâne cel mai 
glorios Rege al României. Chiar dacă unchiului 
său, Carol I, i se acordă prețuirea ce i se cuvine 
atât pentru rolul de mare comandant al Războ-
iului de Independență, cât și pentru priceperea 
arătată în poziția de mare gospodar organizator 
al României moderne, contribuția lui Ferdi-
nand la îndeplinirea idealului de-o viață al po-
porului român, Unirea cea Mare, nu poate fi pu-
să la îndoială. 

Sub Augusta sa domnie - care s-a întins între 
1914 și 1927 - România a traversat cu brio un 
conflict armat planetar cumplit. Un război care a 
permis, prin deznodământul său, împlinirea vre-
rii mult dorite: reîntregirea țării. Acest prinț ger-
man, chipeș, cult, onest, puternic și iubitor de 
nație, a preluat frâiele Regatului în octombrie 
1914, depunând jurământul ca suveran al Româ-
niei imediat după moartea lui Carol I, într-o pe-
rioadă în care Guvernul de la București era presat 
de Puterile Centrale să rămână cel puțin neutru, 
iar de Antantă să intre negreșit în război împotri-

va Triplei Alianțe. În contextul pietrelor de hotar 
evidențiate mai sus, mariajul lui Ferdinand cu 
Marie Alexandra Victoria, fiica Ducelui de Co-
bourg și a marii decese Alexandra a Rusiei, ofici-
alizat în ianuarie 1893, la Sigmaringen, avea să 
reprezinte o altă filă importantă din istoria noas-
tră. Alături de Regina Maria și mai ales datorită 
puterilor sale de convingere, Ferdinand a fost 
exact regele de care națiunea română a avut ne-
voie în acele vremuri tulburi. Victor Bilciurescu 
își amintește că, în decembrie 1918, a făcut el 
însuși parte din "marea mulțime bucureșteană 

care a aruncat crizanteme armatei noastre ce se 
întorcea victorioasă la București, după doi ani de 
absență, avându-l în frunte pe Regele Ferdinand 
și pe valoroasa lui soție, adorata Regină Maria". 
Un tablou de maximă apoteoză pentru Casa Re-
gală și pentru națiunea română însăși, completat 
în aceeași zi de memorabila adunare de pe Câm-
pul lui Horea de la Alba Iulia, în "sfânta cetate de 
durere și de slavă a neamului românesc". 

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

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Nici nu s-a întors bine Victor Ponta de la Bel-
grad, acolo unde ”șeful lui” Sebastian Ghiță l-a 
convocat de urgență, că fostul premier a și dat cu 
bățul în baltă prin aruncarea pe facebook a unei 
fotografii care nu a avut nici pe departe efectul 
scontat. Pentru simplul fapt că, dincolo de deschi-
derea ”cutiei Pandorei” prin controversele fără de 
sfârșit privind ciudățeniile tehnice ale fotografiei 
care pare a fi fost ”fotoșopată” la greu, cert este 
doar că, după cum reiese din informațiile intrate 
în posesia noastră, fotografia i-a fost dată lui Vic-
tor Ponta de Sebastian Ghiță în timpul întâlnirii 
de taină pe care cei doi au avut-o cu foarte puțină 
vreme în urmă, la Belgrad! pagina 3

Înverșunarea cu care Gabriela Firea Pandele, cu 
cratimă sau fără, o apără pe Speranța Cliseru naște 
suspiciuni. Relația dintre cele două doamne este 
foarte strânsă. Poate fi o prietenie foarte, foarte ve-
che, numai că pe vremea când doamna Cliseru ter-
mina ASE, cred că prin '86, doamna Firea se nu-
mea Vrânceanu și avea doar 14 ani. Înseamnă că e 
de mai încoace, cam de când Gabriela se pregătea 
să se numească Pandele. Atunci, cred eu, o fi des-
coperit că doamna Cliseru face la curtea primăriei 
din Voluntari mai mult decât Sandra Pralong sau 
10 consilieri la curtea lui Iohannis.
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