
Puțini 
am crezut, 

toți am 
mâncat

De Paști, puțini am crezut, mulți 
ne-am făcut cruci, toți am mâncat.

Facebook a gemut - mai mult a 
mugit - de glumițe despre aposto-
lii lui Iisus. Tefeloazele care s-au 
gâdilat să râdă pe teme biblice vor 
aborda, însă, un ton apodictic da-
că se va lua cineva de Parada Gay, 
fiindcă urmează Parada Gay, și, în 
calitate de parteneri UE, avem 
obligația să fim toleranți la Parada 
Gay. Nu trebuie să uităm nici de 
pioșii care mai aveau puțin și se 
urcau cu bemveurile pe treptele 
bisericilor. Iar prezentatoarele de 
televizie citeau știrile în corpo-
rom-gleză și se hlizeau ca sfecla în 
botul Joianei, de le țâșnea cozona-
cul prin șoriciul smăcuit cu fond 
de ten.

Despre credință și necredință es-
te și pilda de mai jos, pe care am lu-
at-o din "Memoriile" (editura Poli-
rom) lui Valeriu Anania, preot, 
deținut politic (sub Antonescu, sub 
comuniști) și scriitor. Dumnezeul 
literar al lui Bartolomeu Anania a 

fost Arghezi. Poetul, monah în tine-
rerete, traversa o perioadă pieziș.

"Mergând prin mahalaua lui Ar-
ghezi, preotul i-a ocolit casa. Ar-
ghezi l-a întrebat, pe stradă.

- De ce n-ai venit, părinte, și la 
mine cu botezul?

- Am gândit că dumneavoastră 
nu credeți, domnule Arghezi...

- Și ce-ți pasă dumitale de ceea 
ce cred sau nu cred eu? Dacă nu 
cred eu, vreau să creadă copiii mei, 
căci dumneata nu le poți fi nici bă-
can, nici măcelar, nici zarzavagiu, ci 
un nebun sublim care stropește 
pereții cu apă, ceea ce ei nu văd toa-
tă ziua.

La data următoare, preotul s-a 
dus cu botezul și, la plecare, l-ar fi 
întrebat pe Arghezi, în poartă.

- Dumneavoastră ce ziceți, dom-
nule Arghezi, oare există Dumne-
zeu?

La care Arghezi l-a luat la înjură-
turi și a trântit poarta după el."

Incidentul dintre Arghezi și pre-
ot a fost și subiect de tabletă pentru 
Geo Bogza. A publicat-o în "Con-
temporanul", în 1972, iar Patriarhia 
a vrut să-l dea dea afară pe preotul 
de la Mărțișor, fapt ce l-a făcut pe 
Bogza, eretic în tinerețe, să fie cu-
prins de remușcări.

Din întâmplarea asta să înțeleagă 
fiecare ce poate și ce dorește. De la 
tefeloazele corupte de corporatism 
n-am nicio așteptare. În loc să-și 
însușească banii, nu firimiturile, 
corporațiilor, micii torționari din 
Piața Victoriei și-au însușit valorile 
corporatiste. Au o dragoste mistică 
pentru corporații și un atașament 
epidemic, generat de ignoranță, față 
de detestabila exprimare corpora-
tistă. Sclaveții bancari de la multi-
naționale folosesc limba română 
doar pentru jigniri. Din păcate, s-au 
molipsit și televiziile. Nu știu ce cor-
poratist sau fost ministru tehnocrat 
a făcut ori face și sper să nu mai facă 
un "statement". Dar omul de afaceri 
român dă "decla rații", pentru că e 
"pușcăriaș". De ce să nu fie și el "con-
vict" sau "Prison Break" sau "Prison 
Haules"? Panaramezilor, încercați 
să traduceți și "haules" în corpo-
rom-gleză! n

Europa, paralizată de grevele 
din Franţa şi Germania

De azi, în Naţional 
RADICAL... de Tatoiu

Cum l-au ratat 
românii pe 

Viktor Orban

Facebook, 
doborât  

la ordinul  
lui Soros

Avem cele mai 
periculoase 
drumuri din UE

Egiptul ne-a trimis
cartofi cu bacterii
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„Killer”-ul 
Spitalului 
Floreasca

vaL de nemuLŢumiri

1€ 4.6605 lei
1$ 3.7824 lei
1chf 3.9661 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.768 
Ripple XRP
      $ 0,4866 
Ethereum ETH
 $ 399,18

DGIA, îN 
SLUjbA LUI 
„SATAN”!
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Mi-aș fi dorit ca măcar despre un lider român să 
se scrie, chiar și cu patimă, ce a scris europarla-
mentarul belgian Guy Verhofstadt despre Viktor 
Orban, pe rețeaua de socializare unde se joacă ba 
de-a cetățeanul prin ale cărui vene curge numai 
sânge Made in UE, ba de-a paznicul Partidului 
Popular European. Nervos din cale afară, fostul 
premier flamand îl ia în furci pe Orban, al cărui 
discurs, zice el, este unul al urii. Hai, lasă-mă! Nu e 
de ajuns, îi înfige și un bold în cap, fixându-l în in-
sectarul cu dușmani și susținând că Orban a gene-
rat cea mai întunecată epocă pe care a cunoscut-o 
vreodată Europa. Serios? paginile 4-5
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Medicii 
trebuie  
să aleagă:  
LA STAT 
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PRIVAT

o ProPunere care agită 
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Nu înțeleg de ce președintele 
meu vine la serviciu la 
București și merge ACASĂ la 
Sibiu. Acasă pentru cel care 
păstorește țara trebuie să fie 

locul  unde bate inima Româ-
niei, cu toate pericolele infarc-
tului. La București. Dacă 
iubești România Mare și îți 
dorești să rămână MARE.


