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Tania Budi, 
o puștoaică 
de 50 de ani
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1€ 4.6478 lei
1$ 3.9793 lei
1chf 4.1386 lei

Bitcoin BTC
$ 6.371 

Ripple XRP
      $ 0,3207 
Ethereum ETH
 $ 211,72

rAdicAl... 
de Tatoiu

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Toamna vrajbei 
noastre 

Deschid site-urile de știri de acasă, 
așteptând să aflu că, în sfârșit, Doda Veori-
ca s-a hotărât să se “focuseze“ în 20-18 pe 
făcut zacuscă și murături. Nici vorbă. Dau 
de zeci de știri legate de vrajba generată de 
redefinirea normelor de împerechere lega-
lă. Nu oriunde. Taman în Constituție.Toți 
au câte o opinie fermă despre cum să aibă 
plăcere la plăcere. Ceilalți, evident. Nu are 
nimeni nici o altă problemă în top 5 pro-
bleme naționale. Adulterul și concubinajul 
nu deranjează. Deși cărțile invocate în răz-
boi le definesc clar. Preacurvie. Bastarzii 
sunt VIPuri precum părinții lor cu crucea 
la gât. Mă gândesc și eu, că tot sunt în Ame-
rica tuturor posibilităților, ce se întâmplă 
cu persoanele care își  schimbă sexul? Dacă 
se modifică Constituția. Dacă bărbatul de-
vine femeie sau invers? Se pot căsători le-
gal? Probabil că nu, dacă ascult bârfele din 
piață privind finanțarea strângerii de sem-
nături pentru inițiativă. Sau trebuie un nou 
referendum? Pe tema schimbării de sex. Și 
alt referendum  pe tema mamelor surogat. 
Și alt referendum pe tema discriminărilor 
din Biblie. Un bruiaj de 40+ milioane de 
euro care să ne învrăjbească pe teme irele-
vante pentru ca să nu putem cugeta serios 
la temele majore care nu țin de orgasm. Nu 
de pomană locuim în țara formelor fără 
fond. E plin fb-ul de trimiteri la Sfânta 
Scriptură. Numele Domnului e invocat în 
apelurile de participare la vot. E o așa  fre-
nezie în declararea credinței încât încep să 
cred că în cele 7 zile de când am plecat din 
România, șefii nu se mai cuplează cu secre-
tarele, amantele nu mai fac copii cu bărbați 
însurați așteptând un divorț care să le dea 
acces liber la cărțile de credit în timp ce țin 
posturile cu rigurozitate, împreună cu IU-
BI. Nu mai sunt prelați care se iubesc cu 

seminariști. Nu mai sunt copii abuzați în 
centrele de plasament, s-au închis toate vi-
deo-chaturile din Galați. A rămas de rezol-
vat doar forma contractului de căsătorie. 
Zău așa. Câtă ipocrizie. Cam cum ne rega-
lează fostele  “escorte” cu plicul din căsuța 
poștală, după ce pun mâna pe un mascul 
cu bani când devin matroane  respectabile 
cu cruce la gât. La acest referendum NU e 
vorba de credință. Așa cum nu a fost vorba 
nici în confruntările dintre hughenoți și ca-
tolici în secolul 16 sau în cele dintre 
protestanți și catolici în Irlanda. Bisericile 
se bat pe banii credincioșilor. Opinia mea, 
pentru care mă pregătesc să primesc multe 
insulte de la fanatici este că se urmărește 
deschiderea unui nou front în războiul hi-
brid. Unde Mama Rusie este cap de serie. 
Ortodoxia  are nevoie de leadership după 
ce în Grecia, biserica a pierdut din privilegii 
și putere. Putin își dorește să folosească or-
todoxia în războiul lui cu Occidentul. Și 
evident să  controleze resursele financiare 
ale bisericilor ortodoxe, așa cum Moscova 
a făcut cu bisericile părintelui  Valerian Tri-
fa în America după înscenarea unui proces 
rușinos. România este pe punctul de a se 
întoarce în intersecția de unde ne-a scos cu 
dragoste de neam Școala Ardeleană și Bise-
rica Greco Catolică. Înapoi la îngenunche-
re și pupat picioarele prelaților mai presus 
de lege... Într-o țară în care concubinajul 
este la ordinea zilei și copiii se fac în sistem 
de trib, de ce e importantă căsătoria? Acum 
dacă împarți patul cu un partener fără cer-
tificat de la primărie, nu te mai  expui opro-
biului public așa cum se întâmpla la înce-
put de secol 20? De ce certificat? Pentru că 
ai nevoie de un contract pentru gestionarea 
bunurilor dobândite în comun. Un act care 
să reglementeze împărțirea lor în cazul 
divorțului sau decesului. CĂSĂTORIA și 
DIVORȚUL sunt cele două fețe ale unei 
monede mai tari ca lira sterlină. Cum se 
împarte averea? Într-un stat laic? Pot să mă 
căsătoresc cu un copac, cu o clădire, cu o 
pisică. Cam împotriva naturii cu un partid, 
dar “sky is the limit” când vine vorba de 
bani. Pot să fac ce vreau cu banii mei într-
un stat în care proprietatea este garantată 
(încă). Însă fără  Dumnezeu în ecuație. 
Când ne raportăm la EL, la credință, la tai-
na căsătoriei, este o altă ecuație. În cultura 
iudeo- creștină sistemul de valori este altul. 
Dar în lumea globală nu poți exclude pe ci-
neva. Discriminezi. În orice constituție de 
stat laic  modern fiecare are dreptul la pro-
pria credința. Sau non credința. Când îl co-
bori pe Dumnezeu în colbul vrajbei și lipsei 
de iubire faci jocul acelora care vor să ÎL 
alunge pe EL din viețile noastre. Dumne-
zeu e iubire. Vrajba ne întoarce în întune-
ric. Îl iubesc prea mult pe TATĂL meu ca să 
particip la această mascaradă. n
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Duşmanii 
lui Trump, 
amicii lui 
iohannis!

GaTa Cu 
„PaRaDEaLa” 
în SERviCii!

Ce echilibristică pot să facă, pe facebook, niște 
oameni inteligenți, care vor să prindă trenul și 
trendul bruxellez! Ce statistici scot din ei!  Ce apo-
calipsă e în Familia Tradițională! Ce duioși sunt 
homosexualii! Ce distracție!

Una din patru soții e bătută. Una din trei mame 
își crește copiii singură. Una din șapte femei e vio-
lată. E groaznic, nu scapă nici călugărițele! Iar 
bărbații hetero sunt bețivi și nespălați. Propagan-
diștii LGBT au uitat să adauge că unii tătici joacă 
table, iar alții au avut note proaste la chimie. Ho-
mosexualii, în schimb, sunt curați, pun prezerva-
tiv și la furculiță, iar SIDA au împrăștiat-o în lume 
tot bețivii hetero. 

Dacă e să dai crezare spuselor lui Klaus Ioha-
nnis, România a dat lovitura vieții ei. Frumos 
ambalat în propaganda de casă a Cotrocenilor, 
Summitul Inițiativa celor Trei Mări a fost prezen-
tat ca cel mai important eveniment economic de 
la Revoluție încoace. Minciună! Singura revoluție 
din România a fost la 1848, în 1989 fiind o lovitu-
ră de stat în toată regula. Apoi, cât din ceea ce re-
prezenta economia României la un moment dat 
mai există astăzi? 


