
 

Marea șansă 
pe care a 

ratat-o LGBt
Organele vigilente puteau să mai amâne 

capturarea Elenei Udrea, pentru că se su-
prapune cu referendumul pentru Familia 
Tradițională și deturnează atenția elector-
atului.

Mi-am recitit ultimele texte despre ref-
erendum. Dacă le va mai parcurge cineva 
(chiar cineva care gândește azi ca mine și 
nu se sfiește să mărturisească) peste 10-15 
ani, acel cineva o să exclame "bă, dar 
înapoiat erai!" Mi-am asumat asta și chiar 
am avut, în urmă cu niște ani, experiența ce 
vi se pare că o anticipez. În 2005, am văzut 
Homomonument, un triunghi de marmură 
pe un canal din centrul Amsterdamului. 
Monumentul era plin de flori "în memoria 
homosexualilor care s-au jertfit", iar grupul 
nostru de români rânjea. În 2025, homo-
sexualii vor avea statui și în România. Dar 
nu pentru merite artistice sau științifice. Ci 
pentru că sunt homosexuali.

După ieșirea la vot sau boicotul de la 
sfârșitul acestei săptămâni, toată lumea va 
pierde. Acest referendum nu a generat 
nimic bun și o scrie un om care se va duce 
la referendum și va vota DA. Până la urmă, 
un individ e la fel de bun ca dragostea pe 
care o generează, la fel de mare ca respectul 
pe care îl generează, la fel de puternic ca 
frică pe care o generează. Noi suntem la fel 
ca ura pe care am generat-o. Schimonosiți, 
suntem schimonosiți, ura ne-a schimonos-
it. Dar așa sunt războaiele, nu-i nicio nou-
tate. 

   Iar comunitatea LGBT a ratat o mare 
șansă. În toată campania asta electorală, 
activiștii gay n-au reușit să propulseze 
măcar un personaj credibil - de personalități 
nu poate fi vorba - care să-i pună pe gân-
duri, nu neapărat să-i convingă, pe oamenii 
din familiile normale. Un personaj care să 
lupte împotriva a ceea ce homosexualii nu-
mesc prejudecăți. Un personaj care să facă 
acceptabilă noțiunea de cuplu gay. Un per-
sonaj care să transmită "nu vrem să fim 
luați de saltimbanci, nu vrem să fim osten-
tativi, vrem doar siguranță." Ei vorbeau de-
spre tatăl bețiv, mama curvă, copilul bătut 
și alte tâmpenii. Și le-ar fi fost atât de simp-
lu, și s-au cheltuit atâția bani (cine a plătit?) 
pe firme de consultanță și de publicitate, 
adică pe niște escroci gomoși, sterili și vit-
ezomani la prețuri! Dacă mă întrebau pe 
mine, îi rezolvam ieftin și într-un minut. 

Un telefon, o mie de euro pentru mine și le 
salvam câteva sute de mii de euro. Le spu-
neam clar: "Nu vă complicați, nu filozofați! 
Copiați la virgulă campania electorală 
făcută de Emmanuel și Brigitte Macron, alt 
cuplu neconvențional. Sigur, Emamnuel și 
bunica sexy știu literatură multă, voi nu 
știți deloc, dar uitați-vă la filmele docu-
mentare pe care le-au făcut francezii despre 
ei! Zvăpăiata (îi permite și etatea) Brigitte e 
dintr-o familie de ciocolatieri celebri, la a 
cincea generație, cu prăvălie lângă catedra-
la din  Amiens, primul ei soț era bancher, 
doamna profesoară (de moralitate) avea 
trei copii, legătura cu Macron a scandalizat 
comunitatea burgheză și catolică din orașul 
conservator aflat în nordul Franței, dar fe-
meia a luptat 20 de ani și azi e la Elysee! 
Copiați la virgulă ce a făcut Brigitte, că o 
duce capul pe cucoană!" De unde atâta 
minte? Consultanții escroci și publicitarii 
drogați au trimis la televizii gheișori melan-
colici, iar poporul s-a distrat. 

Două idei și despre psihoza Roexit. Nu 
va fi niciun Roexit. Noi nu suntem Anglia, 
ca să ne permitem exit. Sau Elveția, care n-
are nevoie de UE. Noi suntem foarte departe 
economic și de Turcia, pe care o înjură 
propagandiștii. Un prieten, om de afaceri, 
merge săptămânal la Istanbul. Povestea, vine 
povestea! "Am o superstiție, mănânc la 
același restaurant, ca să-mi meargă bine. Mă 
costă 120 de lire turcești. Prețul e același, de 
acum trei ani, când erau trei lire la un euro. 
Acum sunt șapte lire la un euro, dar tot 120 
de lire plătesc. Furnizorii de carne și legume 
au păstrat prețurile, patronul nu scumpește." 
La noi ar fi dezastru pentru veniturile popu-
lației. Dar nu vom avea Roexit, fiți siguri că 
nu vom avea! Și dacă am avea, nu s-ar tira 
toate companiile străine de aici. Le place de 
noi, fiindcă spargem toți banii pe consum. 
Dar știți care cred eu că ar fi prima com-
panie care ar pleca? Dacia Renault. Și asta 
spune totul despre destinul României. n

Procurori 
Şefi, goi la 
sauna sPP!

„Tsunami”  
la vârful 
Direcţiei 
Rutiere!
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iosif Jumanca, unionistul cu destin martiric
oaMeni şi istorie de centenar
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Figură marcantă a social-democrației ro-
mâne de la sfârșitul Secolului XIX și înce putul 
veacului XX, cu un rol important jucat în 
înfăptuirea Statului Național Unitar Român la 
1 Decembrie 1918, Iosif Jumanca face parte 
din grupul artizanilor Marii Uniri posesori ai 
unor destine martirice, alături de Iuliu Maniu, 
Ion Flueraș sau Ion Pelivan. Militant fervent al 
mişcării socialiste, Jumanca a murit într-una 
dintre închisorile comuniste, la scurtă vreme 
după instaurarea regimului totalitar în 
România. Născut la Folea, în Banatul istoric, în 

apusul anului 1893, acest remarcabil patriot, 
plasat multe decenii, deliberat, în umbra isto-
riei, a făcut parte din grupul de fruntași social-
democrați, desprins din M.Sz.D.P. (alături de 
Ion Flueraș, Tiron Albani, Enea Grapini, Iosif 
Renoiu și Baziliu Surdu), care a produs nașterea 
Consiliului Național Român Central, organ-
ism menit să se îngrijească de înfăptuirea actu-
lui de la 1 Decembrie 1918. Înainte de a fi ales 
membru al Consiliului Dirigent, for executiv 
constituit după adoptarea rezoluției la Marea 
Adunarea Națională de la Alba Iulia, Jumanca 

a luat cuvântul în fața mulțimii, anunțând că 
"suntem gata a lupta cu toate mijloacele pentru 
înfăptuirea şi apărarea Unirii!" Problemele 
fruntașului bănățean și a altor socialiști români 
au început după ce s-au opus alinierii PSDR-
ului (devenit ulterior Partidul Comunist) la 
Internaţionala a III-a. Exclus din partid, revine 
în politică într-o funcție de conducere în 
reînfințatul PSD, fiind ales senator, ultima dată 
în 1938. Critic al regimului carlist, apoi victimă 
a noii orânduiri comuniste (pe 16 martie 1946, 
Plenara CC al PSD decide excluderea grupului 

"titelist", Titel-Petrescu, Adrian Dimitriu, Iosif 
Jumanca, Ion Flueraş, Ilie Dumitru şi a adep-
ţilor lor), arestat în 1948 și acuzat de înaltă 
trădare, Jumanca este condamnat la temniță 
grea, găsindu-și sfârșitul după gratii, torturat 
la Gherla și decedat la Văcărești, în primăvara 
anului 1950. n

Material realizat în cadrul "București-
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Monumentelor și Patrimoniului Turistic

PAG.
2 - 3

exClusiV

Acum, după ce s-au mai liniștit apele, mi se 
pare cusut cu ață albă scenariul dezbaterilor de 
la Strasbourg. De la o propunere a Grupului Ver-
zilor din Parlamentul European, privind dezba-
terea a ceea ce ei au numit violențele din 10 au-
gust și până la statul de drept e o cale cam lungă. 
Lungă, e drept, dar nu greu de străbătut. Din câ-
teva cuvinte se mută centrul de greutate pe ceea 
ce, de fapt, s-a urmărit. Protestatarii pașnici au 
fost bătuți în loc să primească răspunsuri la cere-
rile lor, guvernul, prin instituțiile de forță, i-a 
alungat cu grenade și uite cum ajungem la statul 
de drept, unde drepturile și libertățile au fost în-
călcate. paginile 4-5

După cum dezvăluiam cu ceva vreme în ur-
mă, odată cu finalizarea puzderiei de anchete 
care privesc această structură mult încercată, 
nori negri se adunau deja deasupra Direcției Ru-
tiere din cadrul IGPR. Și iată că deja s-a intrat în 
linie dreaptă, ”balul” schimbărilor fiind deschis 
prin desemnarea comisarului șef Nicolae Baicu 
drept adjunct al directorului general al Direcției 
Rutiere. Iar acesta este doar începutul, din 
informațiile de ultimă oră intrate în posesia 
noastră reieșind că urmează un adevărat ”tsu-
nami”, atât de-a lungul,  cât și de-a latul organi-
gramei Direcției. pagina 3
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