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La turnătorie suntem precum 

Croația la fotbal. Avem talent și 
îndârjire pentru așa ceva. În ulti-
mii ani m-am întrebat mereu cum 
e posibil să facă atâția oameni atâ-
tea denunțuri, mii de denunțuri. 
Și nu toți au fost strânși cu ușa. 
Unii sunt construiți pentru a pro-
duce și a deșerta toată răutatea lu-
mii.

"Memoriile" lui Valeriu (Barto-
lomeu) Anania, mitropolit scrii-
tor și deținut politic (sub Anto-
nescu, sub comuniști) sunt o măr-
turie zguduitoare despre felul în 
care a fost otrăvită chiar și Casa 
Binelui, adică Biserica Ortodoxă. 
Dumnezeul literar al lui Anania a 
fost Tudor Arghezi, ceea ce nu în-
seamnă că slăbiciunile meșterului 
Arghezi au fost cauțio nate, în 
aceste memorii. Voluminoasa car-
te a apărut în 2011, la Polirom. Vă 
prezint mai jos o mărturie teribilă, 
ca să nu scriu îngrozitoare, din 
anii '50. Poetul Radu Gyr fusese 
eliberat din închisoare și stătea în-
tr-o cămăruță alături de soție, fii-
că și o cumnată. De aici citez din 

Valeriu Anania. "Vorbindu-i oda-
tă Patriarhului despre promiscui-
tatea în care era obligat să trăiască 
poetul Radu Gyr (pe un spațiu 
mai restrâns decât o celulă de 
pușcărie), acesta și-a adus aminte 
că la o casă parohială din București 
se eliberasera două camere, cu bu-
cătărie și baie, prin mutarea unor 
locatari, și m-a autorizat să întoc-
mesc formalitățile necesare, prin 
Arhiepiscopie, pentru ca acea 
locuința să-i fie repartizată poetu-
lui și familiei sale. M-am dus la 
preotul respectiv cu ordinul scris 
al Arhiepiscopiei, dar m-am izbit 
de rezistența înverșunată a preote-
sei, care țipa și bătea cu pumnul în 
masă și urla că nu va permite ca 
acele două camera să fie ocupate 
de altcineva decât de o nepoata a 
ei (pentru care, de altfel, și provo-
case mutarea vechilor locatari). 
Când și-a dat seama de identitatea 
noului solicitant, preoteasa a prins 
a amenința și cu... Securitatea! Pa-
triarhul a trebuit să dea înapoi; 
nebuna putea să-i pricinuiască 
poetului neplăceri și mai mari. A 
rămas să așteptăm până la o nouă 
posibilitate în cadrul proprietăților 
bisericești, o posibilitate care n-a 
mai venit."

Nu trebuie să ne mai mire ni-
mic, dacă o mahalagioaică a putut 
să-l obstrucționeze și să-l amenințe 
cu Securitatea pe un Patriarh care 
a vrut să ajute un poet. n
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1€ 4.6596 lei
1$ 3.9902 lei
1chf 4.0022 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.170 
Ripple XRP
      $ 0,4338 
Ethereum ETH
 $ 429,96

exclusiv

V-ați uitat vreodată, cu atenție, la chipul 
președintelui când e plecat la vreo reuniune NA-
TO sau a Comisiei Europene? E cel mai fericit 
om. Îi strălucesc ochii, are fața destinsă, buzele și 
bărbia îi respiră bucurie și e încântat că îl vede 
lumea lângă stăpânii din fruntea bucatelor. Fără 
răutate, mie mi se pare că are mutra radioasă a 
provincialului care-și face poze în față la Inter-
continental, cu hotelul pe fundal, sau a pensio-
narului amărât pe care l-a scos partidul la plim-
bare prin Ruse, ca seara să-l depună înapoi, în 
fața primăriei. paginile 4-5

Donald Trump critică din ce în ce mai violent 
UE, o agresează pe plan comercial, o amenință 
pe plan militar, nu ezită să încerce să o destabili-
zeze. Pentru că europenii îl deranjează pe scena 
internațională. Circul făcut în cele două zile de 
summit NATO stă mărturie.
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