
 
Fără penali,  

da, Fără 
penali! adică 
Fără drogați!

La sfârșitul anilor '60, Parisul era 
devastat de anarhiști care își etalau je-
gul în numele anticapitalismului. 
Niște păduchioși ostentativi. În Ame-
rica lătrau hipioții, care manifestau 
pentru libertatea sexuală și împotriva 
războiului din Vietnam.

Când vorbim despre Germania 
acelei perioade, ne vin în minte doar 
tinerii care își riscau viețile încercând 
să sară peste Zidul Berlinului. Dar nu 
prea știm ce era dincolo de Zid. De 
fapt, lângă Zid, în cartierul occidental 
Kreuzberg. Din motive lene de înțeles, 
zona nu prezenta interes imobiliar. 
Prețurile apartamenelor erau foarte 
scăzute. Astăzi, cartierul s-a dezvoltat, 
e plin de cafenele și pub-uri, atmosfera 
e de Centrul Vechi al Bucureștiului - 
toate se leagă, veți vedea. Dar în anii 
'60 -70, în Kreuzberg se aciuaseră 
studenți de stânga, apologeți ai Școlii 
(socialiste) de la Frankfurt. Ca să te 
accepte între ei (a se citi "ca să nu te 
smardoiască"), te puneau să reciți din 
Marcuse sau Adorno. Dormeau în 
mansarde din blocuri bombardate în 
al doilea război mondial, locatarii se 
schimbau cu frecvența călătorilor din 
tramvai, se drogau, beau arak (o tărie 
turcească) și mâncau shaorma în loca-
lurile musulmane din Kreuzberg. Nu 
vă mirați, anarhiștii europeni și radi-
calii musulmani au fost mereu prie-
teni. Sună ciudat, dar asta se întâmpla 
lângă Zidul Berlinului, în partea de 
vest. Bietul est-german sătul de comu-
nism se pregătea luni sau ani întregi să 
sară pârleazul și dădea de specimenele 
astea, care luptau împotriva "confor-
mismului burghez".

Nu neapărat de idioții descriși mai 
sus, ci de acest fenomen, încurajat de 
o groază de elite intelectuale, s-a lovit 
Petru Dumitriu, când a ajuns în Ger-
mania și, mai ales, în Franța.

Sună banal, adevărul e de cele mai 
multe ori banal, dar istoria și ebulițiile 
sociale nu sunt ce par a fi. Organizația 
Rezist este o replică întârziată (și mai 
perversă, fiindcă se pretinde de dreap-
ta, dar și-a propus să distrugă patro-
nii) cu 50 de ani a fenomenului Ame-
rica - hippie, Paris 1968 și Germania 
- Kreuzberg. Rezist a luat de la 
înaintași vandalismul, viciile cu ade-
vărat letale, ura față de familia 
tradițională și față de Biserică.

Din aceste motive mă voi duce la 
referendum, pe 7 octombrie, și voi 
vota pentru Familia tradițională. Au 
apărut materiale filmate cu lideri Re-
zist care povestesc cum se droghează. 
"Pe strada Educației, în ceea ce ei nu-
mesc Casa Justiției". Refuz să-mi ima-
ginez ce ar face pe bulevardul 
Castității. Nici nu era nevoie de pro-
be, pentru că se știa în oraș de apucă-
turile lor - plus că așa am învățat de la 
ei, că justiția se face fără probe. Dar 
vor mai veni probe. Și despre droguri, 
și despre finanțatorii Rezist. Vă 
drogați și vorbiți despre  "viitorul 
copilașilor"?

Cum ați zis voi, ideologilor de 
joint? Că trebuie să ieșim la vot? Per-
fect. O să ieșim la vot, pe 7 octombrie. 
Și ce strigați voi? "Fără penali". Corect! 
Fără penali. Adică fără drogați. Și du-
pă aia, ne vor face pesediști și putiniști 
toți neomarxiștii atei. Curând, foarte 
curând, România va scăpa de boli pre-
cum Rezist, USR și anticorupția ma-
coveistă. Atunci vom putea vota iarăși 
normal. Pentru PNL (fără Orban și 
Gorghiu), împotriva PSD. n
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ion i.C. Brătianu - prudenţă, abilitate, înţelepciune
oameni şi istorie de centenar
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Cel mai mare liberal al tuturor timpurilor, Ion 
I.C. Brătianu (1864 - 1927) va rămâne în istorie 
drept politicianul ultra-rasat care a condus cu ma-
re curaj și devotament România în timpul Războ-
iului de Reîntregire, jucând un rol hotărâtor în re-
alizarea Marii Uniri de la 1918. În 1914, într-o Eu-
ropă în care beligeranții presau România din toate 
părțile, guvernul Brătianu cumpănea atent fiecare 
mișcare, adoptând o strategie exprimată clar de 
primul ministru în exercițiu: "Nu voi nicio aventu-
ră, nici provocări intempestive". Apreciind că se 
apropie momentul eliberării teritoriilor istorice de 

sub ocupația Austro-Ungară, Brătianu a promovat 
o orientare politică și militară realistă, care a vizat 
mobilizarea și folosirea întregului potențial al po-
porului, în vederea împlinirii integrale a idealului 
său național. La istoricul Consiliu de Coroană de 
la Peleș, din 3 august 1914, Brătianu și aliații lui s-
au impus alegând ca România să rămână neutră în 
război, spre dezamăgirea Regelui Carol. Brătianu 
considera că decizia de rămânere în expectativă a 
țării reprezenta cea mai bună soluție, singura com-
patibilă cu interesele supreme ale națiunii române. 
În timpul neutralității (1914-1916), Brătianu "a di-

rijat diplomația română cu prudență, abilitate, pri-
cepere și înțelepciune, așteptând să sune ceasul 
României. A jucat strâns, a negociat, s-a informat, 
s-a pregătit". (Mircea Constantinescu). Apoi, în 
vara anului 1916, "zodia bună a României" (așa îl 
caracteriza Ferdinand) a acționat precum gândea 
personal încă de la început, precum o cerea și Re-
gele, precum era voința națiunii: a declarat război 
Austro-Ungariei. Ionel Brătianu a fost nevoit să 
demisioneze spre finalul conflagrației (ianuarie 
1918), cu puțin timp înainte ca România, părăsită 
deja de o Rusie devenită Sovietică, să fie forțată să 

semneze Armistițiu ("Pacea de robie" de la Buftea/
București). A revenit în poziția de președinte al 
Consiliului de Miniștri în noiembrie 1918, la timp 
pentru realizarea mărețului act de la 1 Decembrie, 
în timp ce al patrulea mandat (1922-1926), penul-
timul, i-a dat posibilitatea să fie contemporan, în 
această funcție, cu istorica Încoronare a lui Ferdi-
nand de la Alba Iulia. n

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

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Nu există discurs, indiferent cui i-ar aparține, 
din care să lipsească Uniunea Europeană. În viața 
de zi cu zi a devenit untul de pe pâine, cântecul de 
leagăn pentru cei mici, Facerea Lumii și religia 
politică a unei Românii care, cred eu, nu mai este 
așa de sigură că îi e bine după cum îi cântă cei de 
la Bruxelles. Îndoctrinarea asta absurdă, că fără 
Europa am fi ca și inexistenți, capătă conotații ca-
re variază de la hazliu la prostie. Când, plecând de 
la Centenarul Marii Unirii, îl auzi pe Iohannis 
spunând că în 2007 a mai avut loc o Unire, atunci 
când ne-am întors în sânul familiei europene, de-
ja te lovește revolta.
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 În toiul războiului fratricid cu Gabriela Fi-
rea, Liviu Dragnea a aruncat o nouă mănușă ser-
viciilor secrete, așteptând acum probabil să vadă 
dacă acestea o vor ridica sau nu de jos. Pentru că 
făcând pe neștiutorul, președintele PSD și-a pus 
public întrebarea dacă este sau nu bine ca servi-
ciile secrete din România să aibă dreptul legal de 
a avea firme sub acoperire și mai ales dacă aces-
tea acționează ”loial” în concurența pe care o au 
cu alte firme private. pagina 3

„Şmen”  
cu firmele 

acoperite ale 
Serviciilor!


