
 
București,  

o localitate 
pe drumul 

spre Bulgaria

România sasului elocvent ca un 
Trabant e la fel de apetisantă ca rede-
gista Angela Merkel, când a fost la 
Costinești, în anii '70. Klaus Brr Brr 
Spielhosen l-a carotat pe Ilan Laufer, 
blocând astfel relația cu Israel și SUA. 
Herr Brr Brr, ești antisemit? E a treia 
oară, anul ăsta, când te acuză lumea că 
ești antisemit.

Cu Olguța Vasilescu înțeleg ce ai 
avut. E foarte rapidă, iar tu gândeșți 
chiar mai greu decât citești, iar atunci 
când vorbești liber ești mereu cu o si-
labă în urma afazicei Dăncilă. Olguța 
nu era bună la transporturi, ca să facă 
drumuri, în schimb a fost bun Vlad 
Voiculescu, la Sănătate, ca să crească 
importurile de medicamente. Într-
adevăr, la Transporturi nu-i potrivită 
o persoană care nu a terminat Politeh-
nica. Dar la Sănătate a fost foarte ni-
merit un socotitor, un numărător de 
flacoane, un absolvent de ASE. O să 
mă întrebați "de când îți place ție de 
Olguța?" De când i-a pus brățări 
Codruța. Dar sasul elocvent ca un Tra-
bant nu apreciază, repet, o femeie care 
scrie și gândește iute. El a apreciat-o 
pe justițiara care de abia citea și aștepta 
oamenii încătușați în capul scărilor, să 
le râdă în nas. Trăind în țara în care 
trebuie să îți dovedești tu nevinovăția, 
în loc să-ti dovedească vinovăția orga-
nele, precizez că nu o cunosc personal 
pe Olguța. Dar știu ce ar fi realizat, că 
am prieteni la Craiova. Cel mai im-
portant ziarist de acolo, Mircea Canțăr, 
mi-a zis "bă, băiatule, e mare păcat că 
a lucrat-o Iohannis. Femeia avea un 
vis, dar unul realizabil, nu himere vân-
dute în campania electorală.  Printre 
alte chestii, Olguța voia să facă dru-
mul expres Craiova - Pitești. Două 
benzi pe fiecare sens. Și l-ar fi făcut re-
pede, că-i nebună, ar fi stat toată ziua 
printre muncitori și l-ar fi terminat." 

Dar, dar lui Klaus Brr Brr Spielhosen 
nu-i trebuie miniștri care să-și lege 
numele de vreo realizare.

Am de dat o explicație cititorilor 
mei (doi, maximum trei) care m-au 
certat fiindcă l-am târnuit pe Juncker. 
Eu am văzut scriitori beți, pictori beți, 
fotbaliști beți, medici beți, oameni de 
afaceri beți. Dar aceștia sunt niște cre-
atori și au dreptul la defulări. Ohoho, 
nici eu n-am fost vreun cuminte, până 
la 40 de ani! Și da, da, chiar și oamenii 
de afaceri trebuie considerați creatori. 
Când Copos se împăuna că "noi, crea-
torii de valoare adăugată, am făcut nu 
știu ce", eu îl luam la mișto. Dreptate, 
însă, avea Copos. Dar politruci beți, 
cum a fost acest Juncker, la un summit 
european, eu n-am văzut. Cred că pâ-
nă și degeneratul Susaikov, un ticălos 
sovietic care a făcut mult rău Români-
ei, a fost mai decent decât luxembur-
ghezul Junghi. 

Nu în ultimul rând, vreau să le cer 
iertare românilor care își fac vacanțele 
în Bulgaria, iar eu i-am jignit în textele 
mele. Deschisesem și un ciclu de arti-
cole "Dai pe Pro TV și prinzi bulgarii." 
Am scris că acești români "fac Paștele 
de all inclusive la bulgari", îi îndem-
nam să se grăbească la cantină, fiindcă 
s-a băgat ostropel la marmită, îi ironi-
zam pe motiv că au brevetat conceptul 
"Soacra în trening, la cină". Mii de scu-
ze! Bulgarii au demnitate. Nu și-au 
arestat milionarii, dar stau bine la MCV. 
În consecință propun să adăugăm câte-
va cuvinte pe tăblițele de la intrarea în 
orașele noastre. "București și Giurgiu, 
Constanța și Mangalia, localități pe 
drumurile spre Bulgaria". n
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Silviu Dragomir, istoric al emancipării naţionale 
oameni şi istorie de centenar
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Printre unioniștii care au înfăptuit marele 
act de la 1 Decembrie 1918 și care nu au scă-
pat ulterior de prigoana stalinistă s-a aflat și 
academicianul Silviu Dragomir, "un mare is-
toric al emancipării naţionale a românilor 
din Transilvania", așa cum l-a caracterizat 
profesorul Claudiu Aiudeanu. E discutabil 
de spus dacă, după război, comuniștii au avut 
musai un ghimpe împotriva celor care au fă-
cut România Mare. Cert este că ei i-au supus 
unui regim de teroare pe toți înalții demni-
tari ai regimului "burghezo-moșieresc", ca-
zul lui Iuliu Maniu fiind cel mai elocvent. 

Ori Silviu Dragomir - membru în Marele Sfat 
Naţional Român la 1 Decembrie 1918 - a fă-
cut politică în perioada interbelică. Nu de 
anvergura lui Maniu, dar la un nivel ridicat, 
fiind membru al câtorva cabinete guverna-
mentale, ca ministru de Stat sau ministru al 
Minorităților, dar și fruntaș al unor partide 
politice precum Partidul Naţional Agrar, 
Partidul Naţional Creștin și/sau Partidul Po-
porului. Atitudinea părtinitor-reacţionară a 
lui Dragomir - profesor al Facultății de Litere 
și Filosofie din cadrul Universităţii din Cluj 
- în timpul grevei studenților din 1946, pre-

cum și pretextul dat de prezența acestuia în 
acționariatul Băncii Agrare din Cluj (contro-
lată de țărăniști), l-au adus pe istoric în vizo-
rul organelor de represiune. După pensiona-
rea forțată și excluderea din Academia Româ-
nă, unde fusese ales membru titular încă din 
1928, eminentul istoric transilvănean a fost 
arestat în iulie 1949 și încarcerat la Caranse-
beș, apoi la Sighet, alături de lotul celor ridicați 
în "Noaptea demnitarilor". Timp de șase ani a 
stat în spatele gratiilor, iar după eliberare a 
continuat să fie marginalizat și urmărit de Se-
curitate, fiind acuzat de spionaj în favoarea 

englezilor. La 1 Decembrie 1918, Dragomir a 
fost prezent la Alba Iulia în calitate de secretar 
al Marii Adunări, ca membru al Partidului 
Național Român. Eliberat din temnițele co-
muniste, Dragomir a reușit până la urmă să se 
reintegreze în viaţa știinţifică dar, precum no-
tează Liviu Pleșea, cu foarte mari eforturi. S-a 
stins din viață la 23 februarie 1963. n

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

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Nu prea ai ce scuze să îi găsești lui Klaus Io-
hannis pentru felul în care a gândit și acționat. 
S-a lăsat păcălit de o remaniere guvernamenta-
lă, cu momeala Ilan Laufer strecurată nevino-
vat la Ministerul Dezvoltării, ba și cu funcția 
de vicepremier pe deasupra. Laufer era propu-
nerea partidului, în fond, și nu a fost pus de-
geaba pe listă. Doar neaveniții nu știu câte poa-
te face acesta, care îi este imensa plajă de relații 
în lumea afacerilor de aici, din SUA, Israel și de 
oriunde. Și nu e vorba doar de mediul de afa-
ceri, ci de relații la modul general. Degeaba ești 
un afacerist genial, dacă nu are cine să-ți des-
chidă ușa. paginile 4-5

Iohannis  
a început 
prigoana 

evreilor

exclusiv

PAG.
2 - 3

PAG.
8

Nici dacă ar fi năvălit rușii peste noi pe sub na-
sul americanilor, încărcând Transilvania în sacoșe 
și făcând-o cadou ungurilor, nu ar fi fost atâta jale 
la Realitatea TV. Iote, Oreste nu mai are voie să ia-
să pe sticlă, iar nebunia asta îl doare la patriotism 
și colegialitate pe Rareș Bogdan. Atât de tare, în-
cât vrea să-și dea demisia.


