
Șantajul  
Și etajul, 

ambuteiajul Și 
pelerinajul

Când a terminat de reconstruit 
Sfânta Sofia, Împăratul Iustinian nu 
mai avea bani nici pentru uleiul din 
candele, dar impasul financiar nu l-a 
împiedicat să exclame "te-am învins, 
Solomoane!"

Catedrala Mântuirii Neamului es-
te singura ctitorie din ultimii 30 de 
ani. Cine nu înțelege asta nu are 
simțul istoriei. Peste 100 de ani nu va 
mai interesa pe nimeni cât a costat 
Catedrala. Indiferent sub ce formă, 
monumentalul a făcut istorie. Urâtă 
sau frumoasă, utilă sau inutilă pen-
tru locuitorii Capitalei, Casa Popo-
rului îi rezervă lui Ceaușescu un loc 
în manuale. În anii '90 și 2000 s-a 
scris mult,  azi nu se mai scrie deloc 
despre dramele din demolatul carti-
er Uranus. Vin doar cu una, din car-
tea "Parfumeria", a Silviei Kerim. 
Ceaușescu a dat un termen - limită 
pentru dărâmarea Halei Traian. In-
trând în criză de timp, muncitorii au 
turnat o placă de beton peste un sub-
sol uriaș, unde se aflau zeci de apara-
te frigorifice. Printre acestea, mii de 
pisici, pe care lucrătorii din Hala Tra-
ian le îngăduiau acolo, ca să țină 
șobolanii departe de carne. Se spune 

că săptămâni în șir n-a mai dormit 
nimeni în cartier. Noapte de noapte, 
locuitorii din zona auzeau mieunatul 
pisicilor îngropate de vii.

Construcțiile înseamnă jertfe, tră-
dări, foamete și chiar crime. Legenda 
Meșterului Manole vă spune ceva? 
Politicienii români din ultimii 30 de 
ani au fost hoți. Familia de Medici, 
care a pus Florența sub pecetea 
adorației și a splendorii, a fost hoață 
și criminală. Comercianți, bancheri 
și iubitori de artă, briganzii rafinați 
din familia de Medici sunt stâlpi ai 
Renașterii. Nici nu mai contează că l-
au prigonit chiar și pe Michelangelo 
- după ce l-au plătit, iar Michelange-
lo îi trădase. Asta înseamnă 
Renașterea. Trădări și capodopere. 

Cât a costat Catedrala Neamului? 
Foarte puțin, dacă punem un deviz 
nenorocit lângă versul eminescian 
"Credința zugrăvește Icoanele-n Bi-
serici". Aici scriu despre ortodoxie, 
nu despre mulți dintre preoți, care au 
păcate mai numeroase decât eno-
riașii. Mai deranjantă decât lăcomia 
este lipsa lor de subtilitate. Nu știu 
să-ți ia banii finuț, zici că te șantajează. 
Dacă nu ar purta camilafcă și engol-
pion, ar putea să vă pârlească un ne-
ne cu barba neîngrijită?

De la "Șantajul și Etajul" din inter-
belic am trecut la ambuteiajul și pele-
rinajul. Primarii cu ambuteiajul, 
preoții cu pelerinajul. Fie vorba între 
noi "Șantajul și Etajul" e o gogomănie, 
pentru că o personalitate enciclopedi-
că precum Pamfil Șeicaru - ctitor de 
mănăstiri și erou de război, ziarist și 
patron de presă - nu poate fi redusă la 
o maliție a lui Nichifor Crainic sau la 
o glumă prietenească a lui Iorga. Re-
venind în prezent, primarii sunt res-
ponsabili pentru blocarea traficului, 
iar preoții se scot din pelerinaje. Pe 
porțile fiecărei biserici, dar chiar și în 
pridvor, vedem afișe cu pelerinaje, de 
parcă am fi în fața unor agenții de tu-
rism. Iar cu turismul știam că e șef Io-
hannis, în țara asta.

Am o întrebare. O fi adevărat că 
sasul elocvent ca un Trabant are 
boală pe Ilan Laufer fiindcă acesta i-
ar fi suflat o afacere imobiliară, în 
Florida? Eu sunt convins că nu-i 
adevărat. Am pus întrebarea ca să 
spulber un zvon. n  

Carmen 
Dan  
pleacă de 
la maI la 
Bruxelles!

Mulţumesc, 
Tovarăşe 
Guşă!
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Great 

Britain!
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1€ 4.6584 lei
1$ 4.1021 lei
1chf 4.1170 lei

Bitcoin BTC
$ 3.848 

Ripple XRP
      $ 0,3442 
Ethereum ETH
 $ 110,27

exClusIv

Nu fac parte din categoria celor care tocesc 
pragul bisericii. Nici cruci nu fac în autobuz 
când trec prin fața ei. Nu văd sensul. Sau poate 
îmi scapă mie. Îi văd pe câte unii cum se reped 
să se închine ca la concurs și mă întreb de ce n-o 
fac și când merg cu metroul, trecând pe sub bise-
rici. E același lucru, în fond, dar făcut dintr-o 
poziție la care nu se gândește nimeni. Fără răuta-
te, mă întreb dacă lumea s-o închina și când s-o 
boteza vreo stație de metrou cu nume de sfânt. 
Urmează Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie, cu pe-
ronul pe stânga. Sau nu se pune, că ar fi păcat? 
Sau sfântul e prea mărunt?

Rareș Bogdan s-a întors la matcă. Emisiunea 
„Jocuri de putere” va merge mai departe. Sunt 
două vești separate. Putea să se întoarcă doar 
cât să tragă de cabluri prin platoul Realitatea 
TV. Și doi,  patriotismul dezmățat intră într-o 
nouă epocă. Cea a patriotismului și mai 
dezmățat.


