
Anticomunism 
la fără 

frecvență
Da, da, există antipesediști mai mari 

decât tefeloazele! Unul dintre ei sunt eu, 
antipesedist de când pesediștii erau 
feseniști, de când mergeam în Piața 
Universității. Și chiar la Revoluție. Nu 
neapărat vitejia m-a trimis între gloanțe. 
Pe mine mă interesează oamenii talentați, 
nu eroii și justițiarii. Locuiam în centru, 
la Biserica Albă, și nimeream în mijlocul 
Loviluției (așa i-a zis Mircea Micu) când 
coboram din bloc să iau pâine sau apă 
minerală.

N-am votat vreodată PSD, iar PSD de 
azi mă enervează din mai multe motive.

Pentru că e condus de un individ am-
fibiu și vâscos (Dragnea), care acționează 
la 87 de capete, iar panaramezii îi zic Da-
ddy, umanizându-l astfel mai mult decât 
merită.

Pentru că PSD a năucit până și televi-
ziile care i-au fost aliate. După o știre 
despre creșterea economică, urmează o 
alta din care aflăm că oamenii n-au bani. 
Ce creștere economică, de unde creștere 
economică?

Pentru că traficul e sufocat în 
București, iar soluția găsită de Primărie e 
hapciupalitică: va face mai multe piste de 
biciclete.

Pentru că PSD a introdus cel mai mai 
jegos și securistic sistem (preluat și de 
Alianța DA, după 2005) de promovare în 
politică: nu poți ajunge ministru sau pri-
mar dacă n-ai terminat mizeria numită 
Colegiul Național de Apărare.

Pentru că oamenii condamnați în ur-
ma unor infracțiuni economice vag sau 
deloc dovedite sunt ținuți în pușcării, iar 
criminalii și violatorii au fost eliberați.

Și acum, de ce nu-mi plac tefeloazele.
Pentru că, în România de după Co-

lectiv, marii corupți au devenit medicii, 
în timp ce apostoli ai anticorupției sunt 
pomanagiii bruxelezi, aceste salamandre 
oengiste care zigzaghează pe rugul rock-
erilor. Stau în închisori oameni împotri-
va cărora discipolii Monicăi Macovei nu 
au fost capabili să strângă dovezi, așa că 
i-au dat pe mâna propagandei. Din 2012 
încoace, rechizitoriile s-au transformat 
în compuneri și divagații psihologice în-
tocmite pueril.

Pentru că salamandrele oengiste nu 
pricep nimic nici din comunism, nici 
din capitalism, nici din ortodoxie.

Comuniști mai există, într-adevăr, 
dar în Italia și Franța, state care nu s-au 
aflat sub cizma sovietică. Acei comuniști 
sunt profesori universitari, teoreticieni 
neomarxiști și practică un comunism de 
salon, un comunism la fără frecvență. 
Popoarele care au trăit sub Stalin nu mai 
au treaba cu vreo formă de comunism. 
Întrecerea socialistă e la corporații, la 
teambuilding. Iar când le aud pe tefeloa-
zele sub 35 de ani perorând despre com-
promisuri, mă distrez grozav. Marin Pre-
da chiar se lăuda, la Mogoșoaia, că “io 
am scris câte o carte pentru mine, câte 
una pentru partid!” Acum ce să facem, 
să îl scoatem pe Preda din literatură pen-
tru că se izmenesc niște prostuți?

La capitolul capitalism, tefeloazele 
stau și mai rău. Salamandrele oengiste 
folosesc cuvinte precum “oligarh”, “ba-
ron”, “mogul” în sens peiorativ, după ti-
picul Învăță mântului politic. Când un 
patron celebru zicea, în urmă cu vreo 
15 ani, că afaceriștii sunt creatori de va-
loare adăugată, eu îl ironizam. Avea el 
dreptate.

  Cât despre biserică, aici lucrurile 
sunt la mintea oricui, nu și la cultura te-
feloazei, care nu cunoaște istoria țării și 
fibra acestui popor. În România, mai ales 
în sudul României, se va trăi întotdeauna 
după rânduielile ortodoxiei latino – ori-
entale. Tefeloazelor le lipsește ori s-au 
lepădat de o dimensiune care le-ar în-
tregi – Creștinismul. Nu cred că mă 
aventurez (foarte tare) dacă scriu că Re-
ligia este mai apropiată de rigoare decât 
Dreptul. Îmi scapă acum cine a scris 
despre schimburile epistolare pe care 
le avea Cardinalul Ratzinger, ajuns ul-
terior Papă, cu Părintele Stăniloae. Fi-
localia, patristica nu seamănă cu un 
business plan. n
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1€ 4.6605 lei
1$ 3.9612 lei
1chf 4.0984 lei

Bitcoin BTC
$ 6.510 

Ripple XRP
      $ 0,5354 
Ethereum ETH
 $ 218,47

Vizita Vioricăi Dăncilă la Bruxelles are legătură 
cu moțiunea care se va citi săptămâna viitoare în 
Parlamentul European referitoare la statul de 
drept din România. Premierul caută să explice re-
ala situație din țară, însă sprijinul socialilor este 
acoperit de strategia pe care se pare că popularii 
europeni deja și-au conturat-o. Despre ce este vor-
ba, nu-i greu a intui, mai ales după reacția lui 
Manfred Weber, liderul PPE, de la finalul întreve-
derii cu primul-ministru: „Sunt extrem de îngri-
jorat de situația din România”. În traducere, „vin 
vremuri grele pentru voi!”.

Umblă vorba-n târg că la Libertatea s-a dat 
milităria jos din pod. Ziua și subiectul „bombă”, 
asta vrea, asta cere, dar nu știm dacă și asta 
primește noul șef. Însă, nu contează, imaginea 
face toți banii, iar Cătălin Tolontan știe să se 
vândă: e crucișătorul jurnalismului de investi-
gație, spaima corupților și mama turnătorilor 
din instituțiile publice, îl cunosc avocații, jude-
cătorii, mulți procurori se tem de el, are charis-
mă și se legitimează cu profesionalismul care îi 
întrece renumele.
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