
Târfa cu 
respecT
Are Sartre o piesă, "Târfa cu 

respect". A fost jucată prima dată 
în 1946. Acțiunea e plasată în 
America, într-o perioada în care 
existau toalete publice separate 
pentru albi și negri. Iar în autobu-
ze, negrii stăteau în spate.

În piesa lui Sartre, un alb bogat 
a făcut o crimă și aceasta trebuie 
pusă în umbră și apoi uitată cu 
ajutorul unei minciuni: un negru 
a violat o albă. Adică pe Lizzie, o 
curvă cu principii, care vrea res-
pect. Frumos e că negrul vânat e 
mai lucid decât toți. "Când albi 
care nu se cunosc între ei intră-n 
vorbă unii cu alții, trebuie să moa-
ră un negru".

Pe tablz de șah global s-au 
schimbat nebunii și pionii. Regu-
lile s-au păstrat. Întotdeauna exis-
tă băieți deștepți care știu să folo-
sească albele (târfele cu respect) 
și întotdeauna, absolut întotdeau-
na se consideră că totul a pornit 
de la un pion negru. Regii și regi-
nele, turele și caii spulberă tot, 
dar trebuie să aflăm că, de fapt, 
piesele grele au aplanat conflictul 
generat de pionul negru.

Negrii începutului de mileniu 
sunt creștinii. Ne-am întors cu 
2000 de ani, în istorie. Creștinii 
sunt persecutați (Egipt, Pakistan, 
India) și ironizați (Europa și Ame-
rica) de către minorități de toate 
extracțiile, dar "Târfa cu respect" 
care este presa nu titrează "Creștini 
discriminați". Vânătoarea de creș-
tini nu-i asimilată ca act terorist. 
După ce am scos icoanele din 
școli, am mers mai departe cu 
toleranța. Ne jenăm să mai pur-
tăm cruciulițe la gât, ca să nu le-
zam păgânii. Sunt sensibili, păgâ-
nii sunt sensibili. La fel de sensi-
bile sunt și minoritățile sexuale. 
În curând, mama, tata și copilul 
vor cere autorizație să meargă de 
mână pe stradă. De unde vor cere 
autorizație? De la LGBT. Dar ouă 
avem voie să ciocnim de Paște? 
Că poate lezăm sensibilitatea uno-
ra care ciocnesc între ei ouă de 
mamifer.

Ce li se întâmplă creștinilor 
din libertate e nimic pe lângă pa-
timile creștinilor din pușcării. La 
nivel de discurs, cel puțin, suntem 
ca pe vremea "Fenomenului 
Pitești", din anii '50. Lipsește, de 
la televizii, doar Țurcanu. Vă dau 
un exemplu. ProTV a deschis 
știrile de miercuri cu o informație 
despre "pușcăriașii" care vor avea 
condiții mai bune de executare a 
pedepselor. Trecând peste faptul 
că, în Săptămâna Mare, nu poți să 
dorești nimănui condiții mai grele 
de penitență, cuvântul "pușcă riaș" 
nu are ce cauta într-un enunț ofici-
al.  Știrile nu admit formulări elas-
tice. Oamenii din închisori sunt 
deți nuți sau condamnați. Ima-
ginați-vă ce s-ar întâmpla dacă ho-
mosexualii ar fi prezentați într-o 
știre cu niște sinonime pe care le 
folosim în exprimarea colocvială. 
Deținuții au greșit (mai mult, mai 
puțin, mai deloc) și i-a pedepsit 
Statul. Scuze, dar nu mă pot abține! 
Știți ce a zis Sfântul Augustin? Nu 
Oneață Augustin. Fericitul Augus-
tin. "Statul este acea bandă de tâl-
hari care a avut succes." n
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FugĂ de la aCCident

1€ 4.6615 lei
1$ 3.7965 lei
1chf 3.9539 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.904 
Ripple XRP
      $ 0,4957 
Ethereum ETH
 $ 387,21

Începând din ianuarie 2018, președintele în-
casează lunar 13.338 lei. Asta este suma netă. O 
sumă din care nu plătește energia electrică con-
sumată la Cotroceni sau în vila de protocol, a că-
rei amenajare ne-a costat peste 1.000.000 de eu-
ro. Pe noi, nu pe el. Din îndemnizația de pre-
ședinte, în egală măsură, nu cheltuie nimic pe 
apa consumată, pe cablu TV și internet, pe mân-
care, pe abonamentele telefonice, pe chiria sălii 
de sport a SPP de la Răzoare, când merge la tenis 
sau la bazinul de înot. Asta, deși are și acasă 
aceleași dotări. La fel, nu-l costă nimic deplasări-
le săptămânale la Sibiu, nici măcar rovigneta, nu 
mai zic de combustibil.
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România înregistrează un nou paradox: Pu-
terea și Opoziția sucombă concomitent. Situația 
este unică. În orice colț de lume, politicienii 
aflați la putere își știrbesc imaginea și scad în 
sondaje iar adversarii lor profită și se cațără pe 
val. Regula nu se aplică și în România, țară în 
care și guvernanții din PSD și opozanții din 
PNL se scufundă.

Poliţia RomânĂ, din BanC în BanC
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