
Recunosc, 
am pierdut!

Sâmbătă și duminică, Realitatea 
TV a dat, obsesiv, imagini de la 
aglomerația surprinsă în fața Sălii 
Palatului, la chermeza PSD. Se pu-
tea și mai rău. Au fost vremuri când, 
la această televizie, Tatulici strângea 
bani pentru nu știu ce calamități 
din Asia. Ca și acum, în țara noastră 
totul mergea extraordinar, românii 
nu aveau și nu au nevoie de niciun 
sprijin moral sau material.

Tot duminică, dar și luni, marți, 
miercuri, în timp ce creștinii pos-
teau, Realitatea și celelalte televizii 
povesteau despre discriminarea 
minorităților sexuale și promovau 
gândirea LGBT. Am o curiozitate 
darwinistă, dacă tot e Piața Victori-
ei plină de neomarxiști atei. De 
Paște, legetebiștii agresivi ciocnesc 
ouă de mamifer? N-am nimic cu 
homosexualii. La începutul anilor 
’90, când le spuneam  unor prieteni 
că mi-a plăcut cartea „Straja Drago-
nilor”, de Ion Negoițescu, ei mă în-
trebau „de ce îi citești, frate, pe toți 
bulangiii?”. În „Straja Dragonilor”, 

Negoițescu și-a povestit prima 
experiență homosexuală. Era copil, 
s-a dus la cinematograf și s-a pipăit 
cu un soldat. Dar nu asta mă intere-
sa la Negoițescu. Orice pagină a lui 
e un carnaval livresc. În cazul 
legetebiștilor de paradă (homose-
xualii cu bani, cultură și poziție so-
cială nu defilează), putem vorbi des-
pre un carnaval grotesc. Nu mai in-
tră la pușcărie pentru orientarea lor. 
Mi se pare corect. Era stupid să fie 
astfel pedepsiți. Vor să se căsăto-
rească sau, mă rog, să intre în parte-
neriate civile. Excelent, nu sunt eu 
în măsură să reglementez relațiile 
dintre ei. Dar cu LGBT în școli sau 
la Muzeul Țăranului Român și cu 
adopțiile de copii — cu astea nu mai 
sunt de acord. Următorul pas e să 
spună că ei sunt normali și noi nu. 
Dacă mă gândesc mai bine, demo-
nizarea familiei tradiționale a înce-
put de doi-trei ani, profitându-se de 
atitudinea defensivă, creștinească a 
oamenilor zdraveni la minte. La cât 
de inventivi și băgăcioși se arată 
militanții invertiți, nu m-ar mira să  
găsească argumente pentru a susține 
că mămicile lor aveau bărbi. Apro-
po, ce-o mai face Remus Cernea? În 
2012, când a candidat la Constanța, 
pe bannerele din tot orașul scria că 
bărbosul cu portjartier are soluții ca 
factura de întreținere să fie mai mi-
că. După ce s-a văzut deputat, își 
imagina că e îngrijitor la Delfinariu 
(proiect în parlament “Delfinii, per-
soane non-umane”) și ar fi vrut ca 
seară să fie legănat în brațele mari-
narilor bătrâni, sătui de valuri.

Dacă tot ne preocupă atât de 
mult minoritățile care discriminea-
ză majoritățile, atunci să le oferim 
șanse și altor categorii oprimate. De 
ce să le luăm carnetele șoferilor care 
vor să treacă pe roșu? De ce să-i bă-
găm la pușcărie pe domnii care co-
mit delicte economice? Doar așa, 
pentru că n-au fost capabili să se or-
ganizeze? Ia să facem un sindicat al 
hoților nonviolenți!

Dintr-un singur motiv regret că 
am scris articolul ăsta. Dacă netul îl 
va păstra și peste 10-15 ani, generația 
care va urma, lumea ce se va prăvăli 
după noi, le va da dreptate invertiților. 
Acesta e articolul unui învins. n
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reîncălzeşte  
zeama sleită  
a lui Ghiţă

Gazele, arma ruşilor 
pentru invazia europei
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Mercedes 
contestă  

licitaţia lui firea

Colecţia Rockefeller, 
vânzarea secolului
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Răzvan Ioan  
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Bitcoin BTC
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      $ 0,6789 
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94
84

90
54

00
17

6
5

0
6

0

Poza zilei

„Viitorul sună fabulos”, au anunţat Marius Tucă  
şi Adrian Sârbu după ce au văzut parodia de 

interviu luat de Cristoiu lui Sebi Ghiţă
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Carmen 
Dan, cu 
rezervorul 
între 
picioare!
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Surprize, Surprize!

exCluSiv

Așteptat ca bombă de presă și ca un upercut nă-
ucitor aplicat sistemului, interviul cu Sebastian 
Ghiță s-a arătat ca o nuntă în rate. Ginerică a expi-
rat prematur și și-a lăsat mireasa neîncepută. Să fi 
zis că prima parte a fost de încălzire și că din par-
tea a doua începe nebunia? Nu cred. Ion Cristoiu 
nu e ziarist de încălzire a partenerului, după care 
să vină Rareș Bogdan ca să-l termine. Și nici Se-
bastian Ghiță nu e genul care trebuie gâdilat sub 
bărbie ca să deschidă gura.

ponta s-a 
autodetonat 
în războiul  
cu Dragnea
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