
Top Mari roMâni: 
Brâncoveanu, 

eMinescu, soros
1989. Liiceanu - "Apel către liche-

le". Odangiii lui Ceaușescu au fost li-
chele, dar cobzarii Elenei Udrea tre-
buie considerați intelectuali intransi-
genți. 2013. Liiceanu - "Dragul meu 
turnător". Într-o cărămidă de 418 pa-
gini (denunț la denunț, costând 47 de 
lei), Liiceanu îl înjură pe un moșulete 
de la Facultatea de Filozofie, care l-a 
turnat la Securitate. Între timp, bătrâ-
nului sărit bine de 80 de ani îi reteza-
seră chirurgii boașele, iar Liiceanu 
exultă - "Dragul meu turnător a fost 
castrat!". 2018. Patapievici își ironi-
zează rudele, care nu erau, în 1989, 
curajoase ca acest burete uscat al filo-
zofiei, ci așteptau căderea Dictatoru-
lui "cu pusilanimă prudență." Intere-
sant. "Pusilanimă prudență" sună ca 
"pericol dangereux". De vreo 15 ani va 
tot avertizez că Patapievici este o 
broască ruginită, de yală defectă, 
montată la ușa vandalizată a culturii 
române. În fine, Pleșu, singurul tip 
(am greșit cu "tip", trebuia să scriu 
băiețaș) spiritual din tot clanul îl 
măscărește de 30 de ani pe Aurelian 
Bondrea, stâlp al naționa lismului so-
cialist și milionar pe cârca învăță-
mântului particular.

Dar să vedeți ce s-a întâmplat, când 
"s-a spart" Securitatea! Adică a dat în 
primire, normal. În ultimii ani, Stega-
rul cu care au defilat  gedesiștii era un 

Aurelian Bondrea mai Aurelian Bon-
drea decât Aurelian Bondrea. Se 
numește Lucian Boia și funcționa pe 
post de Demitizator - șef. I-a ras pe 
toți, de la Eminescu la voievozi. Ghi-
nionul acestui Iorga distructiv a fost, 
cum scriam, că "s-a spart" Securitatea. 
Potrivit materialelor - cu documente 
din arhive, cu tot - Lucian Boia ar fi 
fost "apologet al naționalism - socia-
lismului ceaușist", "brigadier al 
Securității" și "escortă pentru cercetă-
torii occidentali", adică un fel de 
șerpas care îi deturna. Ce drăguț! Să 
înjuri 30 de ani Securitatea și să ai o 
unealtă a ei ca Stegar!

Acum ce facem? Trebuie să um-
blăm un pic la Topul Marilor Români, 
mai ales că săptămâna viitoare îl co-
memorăm pe Eminescu. Unii spun că 
Eminescu e Românul Absolut, peste 
voievozi. Eu l-aș pune pe locul doi, 
după Brâncoveanu. Acesta este Ro-
mânul Absolut. Martir și ctitor, inte-
lectual de dimensiune renascentistă și 
conducător pe care l-au turnat cei pe 
care îi inventase. Când vorbim despre 
Brâncoveanu, uităm să spunem că el a 
înființat primul serviciu secret de la 
noi. Din păcate, n-a avut mână bună. 
Un văr de-al său, din familia Cantacu-
zino, l-a sifonat turcilor, pentru că 
Brâncoveanu întreținea corespon-
dență cu Viena, Veneția și Rusia. Dar 
să lăsăm chestiile astea și să vedem pe 
cine punem pe locul trei. Ca să împă-
căm și tefeloazele, l-aș propune pe So-
ros, pentru că filantropul (uhaaaa!) și 
Brucan au înființat GDS, în ianuarie 
1990. Brucan a fost tatăl, iar Soros a 
fost mama GDS. Vă rog să mă 
contraziceți!

În această atmosferă de înalt patri-
otism, merită un elogiu și sexomarxiștii 
mici și zvăpăiați din Piața Victoriei. 
Nu credeam că poate apărea un partid 
mai antiromânesc decât UDMR. Au 
apărut două. USR și România pe mi-
nus, flașneta lui Cioloș. Singurele per-
soane din zona aia care iau notă de tre-
cere la patriotism sunt Cloclotilde Ar-
mand și cântăcioasa Valerie Cioloș. 

Domnule Boia, ce mai aveți pe ma-
sa de lucru? Mai certați-ne puțin, ca să 
ne aducem aminte de socialismul 
științific, unde am văzut că ați excelat. 
"Critica ne face mai buni, măi, 
tovarăși!"  n
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1€ 4.6764 lei
1$ 4.0573 lei
1chf 4.1537 lei

Bitcoin BTC
$ 3.828 

Ripple XRP
      $ 0,3475 
Ethereum ETH
 $ 133,89
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Din 4 ianuarie, când a avut ultima rundă de 
declarații de presă, și până pe 10 ianuarie, Io-
hannis nu a făcut nimic. Cel puțin așa reiese 
din agenda postată pe site-ul Președinției. Nici 
pe 10, până pe la ora 13, nu se știa cu ce își va 
omorî timpul. Târziu a apărut anunțul că va 
participa la ceremonia preluării președinției 
Consiliului Uniunii Europene și va rosti un 
discurs. Asta, în condițiile în care mai multe 
surse dădeau ca sigură lipsa lui glorioasă de la 
eveniment. Chestiile astea de participare cu 
PSD la braț îl scot din minți și el consideră că i 
se boțește imaginea. pagina 5

Deprecierea leului din ultimele zile i-a luat 
prin surprindere pe mulți români, însă analiștii 
financiari pun seismul din piață pe mutarea pre-
gătită de Mugur Isărescu în războiul cu PSD. 
„Este o măsură de retorsiune”, zic unii, „e răzbu-
nare pentru taxa pe lăcomie”, sunt convinși alții. 
Indiferent care este adevărul, realitatea arată un 
guvernator disperat, pregătit să riște o miză „all-
in” într-un 2019 în care îi expiră mandatul de șef 
al Băncii Naționale.
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