
 
IrInuca luI 

Dragnea, care 
e ultIma carte 

pe care n-aI 
cItIt-o?

Plătești consumația pe care ai 
făcut-o pe o terasă de pe Quai Jean 
Jaures, părăsești Vieux Port, te pozezi 
în fața Jandarmeriei din filmele cu 
Louis de Funes și o iei spre parcarea 
(una dintre multele parcări supraeta-
jate) din St. Tropez. Între Piața făcută 
celebră de secvențele cinematografice 
cu jandarmi și parcare se află prăvălii 
de suveniruri, construcții improvizate 
unde se vinde shaorma și magazine de 
firmă care nu au ce căuta pe un 
drumeag colbuit. Vuitton, de pildă. 
Da, Vuitton și, în fața Vuitton, nisip, 
praf. Sau Chanel. Mi-a povestit cineva 
că, după o masă la restaurantul 
L'Opera din Vieux Port, nevasta unui 
fost ministru pedelist a intrat la Chanel 
și a făcut cumpărături de 35.000 de 
euro. Așa, la desert, că doar era la St. 
Tropez.

   Povești din astea am cu sutele. 
Dar n-am auzit ca o persoană ancorată 
politic să facă șopingeală la greu în 
fața unui ziarist. Mai ales în fața unui 
ziarist de la o televizie care îi toacă fa-
milia. Mi s-a întâmplat să mă întâl-
nesc cu mulți români bogați, în maga-
zine pricopsite. Ne salutam politicos, 
iar ei plecau, prezența mea le strica so-
cotelile. Și nu i-am condamnat. I-am 
înțeles. 

În loc să mâne caprele, Irinuca lui 
Dragnea proba pantofi într-un maga-
zin de lux din București. Foarte bine. 
Și a intrat Denise Rifai, de la Realitatea 
TV, post care îl mărunțește seară de 
seară pe liderul amfibiu și vâscos. În 
mod normal, țărăncuța de oraș Irina 
ar fi trebuit să iasă, fără grabă, din 
magazin. Mica bengoasă, însă, a 
cumpărat ciubote de 2000 de euro. Su-
ma e mică, în raport cu banii soțului, 

dar imensă în raport cu ce câștigă pe 
hârtie mucoasa cu țâfnă de cucoană. 
Astfel, consoarta încălțată a lui Drag-
nea a arătat că nu-i pasă. Dar nu de Ri-
fai, ci de Dragnea. Dacă pleca fără să-
și trădeze originea modestă, adică fără 
să se calicească la lux, metresa avansată 
prea repede în poziție de femeie 
oficială ar fi evitat un scandal. Dar de 
unde atâta clasă? S-au combinat cal-
iceala și trufia și ați văzut ce a ieșit. 
Bravo, Dragnea, nici tefeoazele din 
Piața Victoriei nu te-au rezolvat mai 
bine decât consoarta încălțată! 
Trimite-ți consoarta încălțată și la 
emisiuni! Mi-ar plăcea să fiu și eu în 
studio, ca s-o întreb pe consoarta 
încălțată "Irina, care-i ultima carte pe 
care n-ai citit-o? 

Până la urmă, deznodământul mi 
se pare echitabil. Consoartei încălțate 
nu-i pasă de Dragnea, iar lui Dragnea 
nu-i pasă de România. Din punctul 
meu de vedere, Dragnea merită 
înjurăturile, pentru că eu, când târnu-
iesc tefeloazele, sunt asociat cu indi-
vidul amfibiu și vâscos.  Din 2016 în-
coace, au câștigat (financiar sau elec-
toral) doar oengeurile tefeliste, 
cioloșiștii și useriștii. Dragnea nu a 
obținut mare lucru pentru colegii de 
partid care i-au câștigat alegerile și n-a 
făcut absolut nimic pentru patronii 
români. Multinaționalele au stors mai 
mult România decât antreprenorii 
băștinași.  Atunci ar fi normal ca pari-
tatea asta să fie respectată și la pârnaie, 
iar patronul român și CEO de la 
corporație să fie colegi de pachet. n
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elena pop, „doamna cea bună“
oameni şi istorie de centenar
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În realizarea Statului Național Unitar Român, fe-
meile au jucat la rândul lor un rol important, chiar 
dacă promotorii actului de la 1 Decembrie 1918 au 
fost, în majoritate covârșitoare, reprezentați ai sexu-
lui opus. Nici nu avea cum să fie altfel, de vreme ce 
chiar la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia fe-
meile au primit dreptul de a-și exprima adeziunea la 
Unirea cea Mare, dreptul de a vota fiind obținut mult 
mai târziu, abia prin Constituția din 1938. Totodată, 
merită amintit că Marele Sfat Național a avut, printre 
cei 200 de membri aleși pe loc, și o femeie. Este vor-
ba despre Eleonora Lemeny-Rozvan, distinsă profe-
soară, cu studii în filosofie, limbi străine și istorie la 
universitățile din Cluj și Geneva. Astăzi, însă, vom 

aminti despre viața și activitatea celei care a fost su-
pranumită în epocă "Doamna cea bună". Întâi de 
toate trebuie spus că Elena Pop, născută Maniu, a 
fost sora reputatului politician țărănist Iuliu Maniu, 
personalitate de prim rang în realizarea Unirii de la 
1918, dar și strănepoată a lui Simion Bărnuțiu, mare-
le ideolog al Revoluţiei pașoptiste. A venit pe lume în 
primăvara anului 1869, la Șimleu, pe când tatăl ei, 
Ioan Maniu, ocupa postul de judecător la tribunalul 
local. Elena s-a măritat încă de tânără, la doar 17 ani, 
cu Ioan Pop, viitor vicar episcopesc în Năsăud. În ur-
ma căsătoriei au rezultat cinci copii, două fete și trei 
băieți. În 1901, Elena Pop rămâne văduvă, motiv 
pentru care Iuliu Maniu începe să se ocupe temeinic 

de educația nepoților lui. În acest timp, Elena Pop se 
angajează tot mai mult în lupta pentru drepturile fe-
meilor, ajungând să ocupe poziții de vârf în "Comi-
tetul de Direcție al Uniunii Femeilor Române din 
Ungaria". Aflăm, de pildă, că Elena Pop a fost alături 
și a sprijinit cauza patrioților români (inclusiv a un-
chiului ei, Iuliu Coroianu) judecați la Cluj, în 1894, 
în marele "Proces al Memorandului". La 1 Decem-
brie 1918, o găsim implicată asiduu, alături de fratele 
său, în organizarea Marii Adunări Naționale de la 
Alba Iulia, Elena Pop reprezentând "Reuniunea Fe-
meilor Române greco-catolice din Blaj", una dintre 
numeroasele comitete organizate de româncele din 
granițele Imperiului Austro-Ungar spre finalul vea-

cului XIX. După Marea Unire, sora lui Iuliu Maniu 
va face parte din comitetul de conducere al "Uniunii 
Femeilor Române din provinciile Unite", înregis-
trând o activitate sonoră. Moare în decembrie 1935, 
la 67 de ani, existența sa pământească fiind evocată 
pentru "nobleţea de suflet și modestia întrupată", 
pentru calităţile intelectuale, românismul de care a 
dat dovadă și devotamentul arătat Bisericii Greco-
Catolice. n

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

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

exclusiV

Nu are nicio importanță că Tudorel Toader a 
pronunțat sau nu numele de Lazăr când a vorbit 
despre clasarea unui dosar privindu-l pe Iohan-
nis. Ne-am dus toți pe buclă și am scăpat esențialul. 
Nu de nume era vorba, putea fi și al lui Ion Lazăr, 
cel mai bun tâmplar de mobilă din Focșanii ani-
lor '70 până spre '90. Deci, nu de nume era vor-
ba, ci de faptă. De asemenea, acum, după ce Toa-
der a fost abandonat chiar și de susținătorii poli-
tici importanți, parcă nu mai are aceeași impor-
tanță cine a pus rezoluția aia de clasare în dosarul 
de candidat al lui Augustin Lazăr la postul de 
Procuror General. 

Iată că tradiționalul binom înfierat acum, 
când rămășițele statului paralel se opun încă în 
forță resetării statului paralel nu doar că nu a 
dispărut, dar s-a fragmentat în tot felul de ”cui-
buri de rezistență” de la nivelul instituțiilor de 
forță. Iar după cum o arată mai multe cercetări 
interne, dar și anchete penale adiacente, activita-
tea unui astfel de ”cuib” organizat este sesizat tot 
mai des la nivelul județului Argeș. Acolo unde o 
atotinfluentă ”frăție” formată din procurori de la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Direcția 
Națională Anticorupție, Direcția Generală Anti-
corupție și polițiști de la vârful Inspectoratului 
Județean sau șefi de structuri de elită precum 
Operațiunile Speciale este suspectată a forma un 
adevărat ”malaxor” justițiar deja celebru și te-
mut deopotrivă. pagina 3


