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Reproduc un banc ilustrat de pe fa-

cebook, ca să-l afle și oamenii demni 
de toate reverențele, care încă mai 
cumpără ziare tipărite. Până și Serbia 
și Turcia, care nu sunt în U.E., au ziare 
puternice. Nu mai amintesc de Franța 
și Italia. Acolo, în orice oraș de 50.000 
de locuitori apar două - trei cotidiene, 
trase în minimum 30.000 de exempla-
re. Și se epuizează tot tirajul. La noi, 
"presa scrisă" - singura presă, Galaxia 
Gutenberg - trăiește extraordinar, cu 
pungă de plastic pe cap, în timp ce în-
grămădita Dăncilă se plimbă de mână 
cu Juncker. Aici a avut dreptate Mir-
cea Badea. Cu ce e mai bun Juncker 
decât țoapa Dăncilă? Să fim serioși, cu 
nimic. Peste Juncker e și Bușoi. Iar 
Timmermans mi se pare la fel de po-
trivit pentru șefia Europei precum ca-
sierul Vlad Voiculescu (a terminat 
A.S.E.) la Ministerul Sănătății.  

V-am promis un banc. Un ciobănaș 
cu toiag stă pe vârf de munte și are în 
spate steagul național. Textul sună așa: 
"Ne-au cucerit romanii, apoi Imperiul 
Roman s-a destrămat. Ne-au învins 
turcii, apoi Imperiul Otoman s-a 
prăbușit. Am fost sub ocupație ruseas-
că, apoi Uniunea Sovietică a dispărut. 
Am fost integrați în U.E., iar acum 
U.E. a ajuns în colaps. Tâmpiții ăștia 
încă nu și-au dat seama cu cine se 
pun."

Străinezii n-au cum să înțeleagă un 
popor care are mistere și pentru cei 
care îl alcătuiesc. Cei mai culți șefi de 
Stat, doi savanți, i-am avut în evul me-
diu târziu (Cantemir) și în cea mai 
cruntă perioadă a secolului XX, sub 
Uniunea Sovietică. Pariez că nu știți la 
cine mă refer! Sau dacă ați știut, ați ne-
glijat informația. E vorba despre C.I. 
Parhon, președinte doar cu numele, 

dar nu contează. Parhon a fost unul 
dintre puținii socialiști autentici și 
unul dintre foarte puținii socialiști cu 
mare detentă intelectuală. Între 1948 
și 1952, Parhon a ocupat scaunul de 
președinte al Marii Adunări Naționale, 
cea mai înaltă funcție în Stat, dar în 
epocile mursecate de totalitarism parla-
mentul e pur decorativ. În demo crație, 
șefii noștri de stat au fost o rușine. Azi o 
să-l amintesc pe ultimul. Marele lui atu 
e că-i neamț într-o Europă condusă de 
nemțoaica Merkel. Ce nemți, care 
nemți? Nemți la mâna a doua. În 1991 
am stat o lună la Hannover, am mai po-
vestit. Acolo, în Niedersachsen, sunt ră-
dăcinile tuturor Caselor Regale din Eu-
ropa. Oamenii se mândresc că vorbesc 
hochdeutsch (germana literară, germa-
na standard) și se uită de sus și la bava-
rezi, și la austrieci. Vă dați seama ce pă-
rere au despre un sas (Iohannis) și o re-
degistă (Merkel). 

Despre mișcările de la Paris nu 
scriu nimic azi, pentru că îmi pare rău 
de Macron. E cel mai cult șef de stat 
din Europa, dar cred că îl macină o 
problemă personală. Am niște sifoane 
la Paris, care mi-au șoptit (fâsâit) că 
Macron își risipește vigoarea politică 
într-o aventură extraconjugală cu o 
nonagenară focoasă, care poartă 
brățară la piciorul de lemn. Noaptea, 
cocheta își ține țurloiul în baiț, ca să 
prindă bronz de Saint - Tropez. Colac 
peste pupăza purie, Macron mai are și 
soția gravidă. După ce va naște, Brigit-
te va scăpa și de menopauză. n
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Încoronarea de la alba Iulia (1922)
oamenI şI IstorIe de centenar
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1€ 4.6391 lei
1$ 3.9930 lei
1chf 4.1165 lei

Bitcoin BTC
$ 6.465 

Ripple XRP
      $ 0,2717 
Ethereum ETH
 $ 197,18

Actul măreț al încoronării Regelui și Reginei tuturor 
românilor s-a produs în urmă cu 96 de ani, în Cetatea de 
la Alba Iulia, același loc în care neamul nostru își 
desăvârșise Unirea la 1918, unde pieriseră martiric Ho-
ria, Cloșca și Crișan (1785) și unde voievodul Mihai Vi-
teazul își făcuse semeț intrarea, la 1599, la întâia unire. În-
coronarea Regelui Ferdinand I "Întregitorul" și a Reginei 
Maria s-a produs în debutul celui de-al 9-lea an de dom-
nie a acestor bravi suverani și a fost precedată de sesiunea 
extraordinară a Corpurilor legiutoare, ocazie cu care s-a 
luat act de ungerea regilor. Vineri 13 octombrie, a doua zi 
după întrunirea camerelor reunite, primul ministru Ion 
I. C. Brătianu și ministrul de Interne Artur Văitoianu au 

plecat din Capitală pentru a duce la Alba Iulia coroanele 
regești, sfințite în prealabil de Mitropolitul Miron Cristea. 
Coroana de oțel a lui Ferdinand era cea purtată de Carol 
I la încoronarea din 1881, făurită fiind din țeava unui tun 
turcesc capturat la Plevna. În schimb, Regina Maria a 
avut o coroană din aur, comandată la Paris, realizată în 
stil bizantin. Oficialii de la București au poposit la Alba 
Iulia sâmbătă, 14 octombrie, în vreme ce trenul regal, ple-
cat din Sinaia în seara aceleiași zile, a ajuns în orașul înco-
ronării duminică dimineață. În Ardeal, Ferdinand și Ma-
ria au fost însoțiți de Elisabeta a Greciei, de Regina Maria 
a Serbiei, de principii moștenitori, precum și de restul fa-
miliei regale. Îmbrăcat în uniformă de vânători, purtând 

un buzdugan în mână, Ferdinand a descins la Catedrală 
într-o trăsură a la Daumont, escortată de generali călare 
și de câteva plutoane de roșiori, în uralele mulțimii en-
tuziaste. Prezent la eveniment, Vasile Bianu memorează 
în cartea sa "Însemnări din Răsboiul României Mari" că 
Alba Iulia arăta în acea zi ca "o nesfârșită pădure de dra-
pele", toate străzile fiind împodobite cu verdeață și stea-
guri tricolore. Ceremonia încoronării a început la ora 
10.00, cu Rugăciunea de Sfințire. Înainte de a primi co-
roanele regești și mantiile dalmatice, Ferdinand și Maria 
au îngenunchiat ascultând Rugăciunea Încoronării, la fi-
nalul căreia mitropolitul Miron Cristea a exclamat: "Vred-
nic Este!" După încheierea serviciului religios, suveranii 

au ieșit în curtea Catedralei, sub un baldachin. Aici, pri-
mind coroana din partea președintelui Senatului, Ferdi-
nand și-a așezat-o pe cap. A urmat iubita Crăiasă, care a 
primit coroana de la șeful Camerei, dar i-a fost așezată 
pe cap de Rege, acesta săruntând-o apoi pe frunte. S-a 
intonat apoi "Imnul Regal", s-a scandat prelung "Ura!" și 
"Trăiască!", s-au lansat 10 salve de tun, iar clopotele au 
început să bată în Alba Iulia, ca de altfel în întreaga țară, 
vestind Încoronarea. n 

Material realizat în cadrul "București-Centenar"  
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Este de ajuns să răscolești printre amintiri și da-
te oficiale ca să îți dai seama cum Iohannis plimbă 
cu zăhărelul o Românie întreagă. Cum aiurește el 
de cap cu anticorupția pe oricine, de juri că pentru 
asta s-a născut, să-i anticorupă până și pe antico-
rupți. Cum încearcă să prostească pe toată lumea 
cu sloganuri care, între cei serioși, au ajuns să stâr-
nească mai mult repulsie decât hohote. În realitate, 
Iohannis nu are nici cea mai mică legătură cu 
anticorupția. Dimpotrivă, a susținut și susține oa-
meni și instituții corupte până în măduva oaselor. 
Corupte de slugărnicie și de dorința de a-și păstra 
privilegiile. 

Iată că, după ce foști șefi ai ”falangei”  econo-
mice din cadrul Serviciului Român de Informații 
ca generalii Sorin Cosma și Dan Valentin 
Căpșună sunt deja ”istorie”, ofițerii Direcției de 
specialitate par să fi reintrat pe fișa postului. Iar 
rezultatele încep să se vadă de acum cu ochiul li-
ber, atât în instanțele de judecată, acolo unde ce-
lebrele ”plicuri galbene” de tristă amintire nu 
mai ”înfierează” numai și numai investitorii ro-
mâni, dar și în mediul de afaceri. Acolo unde, în 
sfârșit, capitalul românesc începe să fie protejat 
de către ofițerii de informații cu atribuții pe linia 
economico-financiară, așa cum era și normal să 
se întâmple.
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