
 
Cum poate fi  
o țară care  

are românia ca 
vecin nordic?  

cinstită, firește

Finlandezii au zis că România nu-i 
pregătită să fie comandant de 
detașament în organizația de pionieri 
UE, așa că vor să se bage ei. Au prins și 
momentul, fiindcă UE s-a supărat pe 
noi fiindcă au fost de nunțate proto-
coalele dintre judecători și securiști. 
În schimb, bulgarii îndeplinesc toate 
condițiile MCV. Halucinantele întâm-
plări merită despicate pe puncte.

1. Primii care au luat foc au fost 
tefeliștii și corporatiștii. Preșcolarii 
reacționează urât dacă aud de bau - 
bau. Câinii dresați ai neomarxismu-
lui sar să sfâșie oamenii dacă primesc 
comanda Roexit, Roexit! Mulți dintre 
acești decreștinati mon tați la tehno-
logie au copii acasă și le-au organizat 
petreceri de Sfântul Halloween. Pe 
post de dovleac, capu' lu' tăticu'. Roe-
xit, Roexit, hau, hau, hau,hau, hau!

2. Siegfried Mureșan și Cristian 
Preda, pe care Elena Udrea i-a făcut 
europarlamentari, au votat "împotriva 
corupției din România". Există poze 
cu ei, maimuțărindu-se în campania 
electorală, alături de Udrea. E bine, 
domnule Băsescu, e bine? Nu e bine, 
domnule Băsescu, nu e bine, fiindcă 
matale ai inventat jucăria PMP pentru 
Udrea combinatoarea, nu pentru 
propa gan diști. Iar acum se joacă Pi-
nocchio Preda cu inventatorii lui.

3. Când mâncam eu friptură de ren 
la Helsinki (în octombrie 2005), tefe-
liștii fugeau după vize ca Paavo Nurmi 
de ruși (1940). "Ritualul de toamnă al 
măcelăririi renilor e un fel de Paște al 
laponilor. Renul este Hristosul laponi-
lor", scria Curzio Malaparte, în "Ka-
putt". Din camera de hotel vedeam flo-
ta de spărgătoare a Finlandei. Astăzi, 
finlandezii au alte probleme. Încă nu s-
au hotărât ce Moș Crăciun va porni din 
Laponia. Un Moș Crăciun homosexual 

sau unul heterodemodat? Nu de alta, 
dar ca să știe tefeliștii cu ce lenjerie in-
timă îl întâmpină pe Moș. Poate vor să-
și ia chiloți de la Victoria's Secret și e 
embargo pe Victoria's Secret! Vă pre-
zint o știre în sensul ăsta. "Casa 
Victoria's Secret este ținta criticilor 
pentru că refuză modele transsexuale 
și supraponderale." Lumea evoluează, 
nu înțelegem noi. Jos laba (vibratorul) 
de pe grăsanele din Piața Victoriei!

4. În sfârșit, bulgarii. Bravo lor, au 
trecut testul MCV! În fața UE, România 
este o slugă care se bucură când e sodo-
mizată. Italia, Grecia, Ungaria, Polonia 
au o atitudine demnă. Dar bulgarii au 
fost cei mai deștepți. Nu te poți certa cu 
cineva când nu te interesează ce spune 
acel cineva. Vă dau un exemplu. Alin 
Burcea, un om important al turismului 
românesc, a venit cu o istorioară, la An-
tena 3. Da, mă uit la Antena 3, că mi-e 
frică să nu se închidă Realitatea TV și 
trebuie să mă pregătesc. Burcea s-a în-
tâlnit cu un omolog bulgar și acesta i-a 
povestit că UE le-a recomandat să nu le 
mai dea iranienilor vize turistice cu atâ-
ta lejeritate. "Și ce-ați făcut?" "Am făcut 
ca noi. U.E. ne-a amendat cu trei milioa-
ne de euro și noi am câștigat 800 de mi-
lioane de euro de pe urma turiștilor ira-
nieni." Căpoși bulgarii, căpoși! Cum 
poate să fie o țară care are România ca 
vecin nordic? O țară cinstită, firește. Nu 
râdeți, fiindcă noi suntem nordici pen-
tru bulgari! Când se întâlnesc, pe 
granițe, cu vecinii de la vest și est (sârbii, 
turcii, grecii), despre ce credeți că discu-
tă bulgarii? Despre îndeplinirea condi-
țiilor MCV, normal. n
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Alexandru lepădatu, omul tezaur
oameni şi istorie de centenar
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Istoricul și politicianul Alexandru Lepădatu este 
un alt militant al Reîntregirii noastre, alături de Iuliu 
Maniu, Iosif Jumanca, Ion Flueraș sau Ion Pelivan, 
pe care "regimul politic adus cu tancurile sovietice 
l-a exclus, îngenunchiat, închis și ucis". (Identitatea 
românească / Ioan-Aurel Pop). Ca și ceilalți mențio-
nați mai sus, seceleanul Alexandru Lepădatu, 
președinte al Academiei Române, Ministrul Cultelor 
și Artelor în șase guverne, președinte al Senatului 
României, director general al Arhivelor Statului Ro-
mân, autor a peste 400 de lucrări științifice, membru 
fondator al primei Universități românești din Arde-
al, un om erudit, curajos și puternic, avea să-și gă-

sească cruntul sfârșit în temnițele comuniste, în ca-
zul lui decesul fiind consemnat la doar patru luni de 
la aruncarea după gratii, în penitenciarul de la Si-
ghet. În 1950, atunci când a trecut în neființă, Lepă-
datu avea 74 de ani. În ultima vreme avusese parte de 
numeroase șicane din partea regimului bolșevic in-
stalat la București, totul culminând cu excluderea sa 
din Academia Română - vezi epurarea celor 113 
membri prin Decretul din iunie 1948. Vorbind des-
pre calitățile acestui om, trebuie spus că în procesul 
de înfăptuire a României Mari curajul și priceperea 
lui Alexandru Lepădatu pot fi evidențiate în două 
momente extrem de importante, asta neînsemnând, 

însă, că nu dăm importanță realizărilor sale din sfera 
academică și cea politică. Primul moment este legat 
de transportul final al Tezaurului României la Mos-
cova, din vara anului 1917, Lepădatu fiind delegat de 
către guvernul României să însoțească garnitura de 
tren până la destinație, asigurându-se că zestrea țării 
- 24 vagoane pline cu lingouri, alte valori BNR și 
CEC, colecții de artă, bijuterii, arhive - va ajunge pe 
mâini bune. După trei săptămâni de chin, Lepădatu 
și-a dus misiunea la bun sfârșit, însă tezaurul n-a 
ajuns deloc pe mâini bune. Averea României fusese 
trimisă spre Rusia țaristă, însă Rusia devenise deja 
bolșevică, iar guvernul sovietic va decide, ulterior, 

sechestrarea majorității bunurilor. Al doilea mo-
ment cheie din activitatea unionistă a lui Alexandru 
Lepădatu este legat de participarea acestuia, în cali-
tate de expert, la Conferinţa de Pace de la Paris, ca 
membru avizat al delegaţiei României. Viitorul 
fruntaș liberal va contribui la parafarea / oficializarea 
Rezoluţiei Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia de 
la 1918, pohta ce-a pohtit poporul român. n

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

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic
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Întrebarea aceasta cred că și-o pune multă lu-
me. A avut Klaus Iohannis vreun moment în care 
s-a dovedit președintele României? Unul ferm, 
cu viziuni politice înalte, cu strategii de dezvolta-
re coerente? Cu deschidere spre comunicare și cu 
un discurs ponderat? A fost Iohannis un 
președinte serios, sincer și activ, care să nu se la-
se furat de mirajul funcției și al beneficiilor oferi-
te de aceasta? Mie nu mi se pare. Singura lui po-
litică predictibilă, termen de care este realmente 
îndrăgostit, a fost și este distrugerea PSD și a 
coaliției de guvernare. 

Așa cum era de așteptat, ”dezvăluirea” rapor-
tului MCV a inflamat clasa politică de la noi mai 
mult ca oricând. Și oricum peste cât era necesar. 
Practic a fost scânteia care a aprins din nou focul 
ce ardea mocnit, astfel că în timp ce Opoziția ur-
lă ca din gură de șarpe că vom fi dați afară din 
Uniunea Europeană, Puterea depășește în sfârșit 
un ”prag psihologic” și se îndreaptă împotriva 
”Dictatului de la Bruxelles” la chiar Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene.
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