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Comisarul european 
pentru Justiţie a venit să 

bată câmpii prin România

Superliga 
Europeană 

e o ficţiune

PAG.
4

Anul XXII l Nr. 6225 l mIercurI, 21 NoIembrIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan BoanchIş

Putin îşi pune om 
la şefia Interpol 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 52260

Po
za

 z
ile

i

Măruţă, un om fericit la serviciu!
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1€ 4.6662 lei
1$ 4.0794 lei
1chf 4.1096 lei

Bitcoin BTC
$ 4.493 

Ripple XRP
      $ 0,4468 
Ethereum ETH
 $ 135,23

RadIcal...  
de Tatoiu

Telefonul roșu 
al lui Dumnezeu 

sună ocupaT 
În ultima vreme s-au înmulțit me-

sajele de SOS la call center-ul Tatălui. 
Mi-e foame și nu mă ajută nimeni. Nu 
am un loc de muncă la fel de bine plătit 
că al vecinului de la 3. Nu mi-au calcu-
lat bine pensia, sunt bolnav și nu am 
prins compensate luna asta. Ajută-mă 
să prind un loc la băi, măcar în noiem-
brie. Am examene și nu am avut timp 
să învăț cum trebuie. Nu știu cine mi-a 
furat prunele din livadă și găinile din 
bătătură. Mi-a intrat viitura în casă. A 
crescut ROBORUL (știi Tu ce-i aia) și 
nu mai pot plăti ratele la casă. Mă bate 
bărbatul când se îmbată. Am un proces 
cu vărul primarului și n-am bani de 
avocat bun. Mesajele curg și înroșesc 
telefonul deja roșu. Centrala de Româ-
nia nu este singura care încarcă linia. 
Mai nou au intrat pe fir centralele din 
Honduras, Venezuela, Guatemala, 
Africa și Orientul Mijlociu. Toată lu-
mea vrea ceva. Repede. Și la cel mai în-
alt nivel. Noi aici prin România ne-am 
obișnuit ca atunci când avem o proble-
mă de rezolvat să ajungem direct la 
șeful cel mare. De ce? Pentru că, de re-
gulă, șefii cei mici, nu știu sau nu pot 
sau nu înțeleg sau și mai des nu vor să 
facă nimic fără o mică sau mare taxă de 
“indulgenţă”. De câte ori nu auziți în-
trebarea: Băi, tu nu știi pe cineva la 
instituția x? Cine-i șeful? Am o cerere 
care zace de câteva luni la registratură. 
Care-i prețul? Vorba aia înțeleaptă. Pâ-
nă la Dumnezeu te mănâncă sfinții. De 

portofel. Câți dintre noi, procent din 
populație, au înțeles că până să vină 
salvarea divină merită să înceapă să fa-
că ceva, să învețe ceva. Nu e straniu că 
recoltele din câmp și roadele copacilor 
stau neculese din lipsă de forță de 
muncă și oamenii se roagă pentru bani 
și prosperitate? E adevărat că Sfântul 
Augustin ne povățuiește să ne rugăm 
convinși că totul depinde de Dumne-
zeu. Doar că tot el continuă sfătuindu-
ne că trebuie să și muncim ca și cum 
totul ar depinde de noi. Prea mult de 
procesat când e așa ușor să plătești 
pentru o rugăciune. Așa că robotul 
Centralei atunci când cerem bani ne 
răspunde automat. BOGĂȚIA FĂRĂ 
MUNCĂ este un păcat social. Și adau-
gă suav un citat din Biblie. Acela care 
nu este dornic de muncă nu va mânca. 
Și dacă unii vor să muncească și nu au 
unde? Își adună bocceaua și pleacă în 
pribegie. Așa s-au format coloanele de 
refugiați care au forțat granițele Euro-
pei și mai nou cele din America Cen-
trală care amenință granițele SUA. De 
unde atâta sărăcie și disperare? Poate 
este și vina BOGĂȚIEI FĂRĂ MUN-
CĂ din aceste zone privilegiate ale lu-
mii unde liderii vremelnici au încura-
jat tacit păcatele POLITICII FĂRĂ 
PRINCIPII din țările sărăcite de 
democrații de bazar, cu clase politice 
tolerate sau finanțate în numele profi-
tului mare și rapid. Cu câtă muncă din 
partea finanţatorilor este întrebarea la 
care răspunsul se găsește în rezolvarea 
acestei noi conflagrații mondiale. Care 
cuprinde lumea “păcătoasă social” de 
prea multă PLĂCERE FĂRĂ CON-
ȘTIINȚĂ, CUNOAȘTERE FĂRĂ CA-
RACTER și ȘTIINȚĂ FĂRĂ UMANI-
TATE. Când liderii acestei lumi 
înroșesc și ei telefonul înaintea vreu-
nor alegeri robotul le răspunde: Ați pă-
cătuit prea mult cu COMERȚ FĂRĂ 
MORALITATE. Și apoi adaugă suav cu 
o trimitere la Biblie. Puteți fi siguri că 
păcatele voastre vă vor găsi. În final, 
căutând soluții ajungem la ultimul pă-
cat social capital din meniul robotului 
Centralei: RUGĂCIUNEA FĂRĂ SA-
CRIFICIU. Firește nu sacrificarea ca-
prei vecinului. Mai degrabă renunțare 
la PLĂCERILE FĂRĂ CONȘTIINȚĂ. 
(Cele 7 păcate sociale au fost definite 
prima dată de Frederick Lewis Do-
naldson la Westminster în 20 martie 
1925. Ele sunt atribuite eronat lui 
Gandhi. El le-a publicat în octombrie 
1925. Plagiatul nu a fost inventat în 
România). n

AmbASAdoRul  
SUA A coPIlăRIt 
Cu gEnERAlul 
ChElARu! ExCluSIv

După aerul acru spre scârbos pe care 
președintele l-a abordat pe chip la depunerea ju-
rământului de către noul guvern, se vedea de la 
o poștă că nu i-au ieșit pasiențele. Însă ce vrea el 
nu se poate și nu are aplicabilitate. Înlocuirea 
guvernului Dăncilă cu un altul nu se va produce 
când vrea el și, mai ales, pentru motivele pe care 
le vrea el. Toată lumea știe că ar vrea încă un gu-
vern al lui, aidoma celui condus de Cioloș, dar 
asta e deja o închipuire care-l va măcina multă 
vreme. Și este strict problema lui, n-are decât. 
Dar, dacă tot nu i se leagă visele, de ce nu ar lua 
România peste picior?

Europa a atins o civilizație superioară pentru 
că are opere de artă și catedrale. Universități au 
avut și musulmanii. Și nu mă gândesc la sarazini, 
ci la țări din afara Europei. În Europa veche, în 
Europa națiunilor suverane, cazul Asia Bibi ar fi 
fost subiectul anului. pagina 4

militarii  
noştri, trimişi  
să moară  
în locul 
canadienilor!
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laserul de la 
Măgurele,  

între anarhiştii  
#rezist şi 

interesele 
occidentului


