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Preafericite, știi de ce îți vrem demisia? Uite de ce:
Pentru că ești capul Bisericii
Ortodoxe Române. Instituția în care au încredere cei mai mulți români, nu contează că vorbim
de credincioși adevărați sau de demenți ori farisei. Biserica ar trebui să arate compasiune, să
îndemne la umanitate, să arate milostenie, să ierte, să întoarcă și celălalt obraz, să nu fie
ispitită de necuratu’. Să dea un exemplu oamenilor cum să fie oameni. Și asta se face prin
reprezentanții săi.
ȘI TU?
TU CE AI FĂCUT SĂ MERIȚI RESPECTUL OAMENILOR?

Te crezi Dumnezeul tuturor. Ești mai presus de toată lumea, în afară de ăia care te-au
promovat în funcția asta. Doar în fața ălora răspunzi. În rest, consideri că ai drept de viață și de
moarte asupra oilor care suntem. Ești infatuat. Întreabă-l pe Iisus dacă vrea un șef infatuat al
bisericii.

Te plimbi cu limuzine.
Cu mașini de lux, mă! Prin fața unor muritori de foame, al căror creier nu mai poate funcționa
decât pe principiul ”dă și mie ceva!”. Te simți bine când vezi discrepanța între tine și ei? Când
vezi hăul creat? Ai ajuns să te uiți cu scârbă la oameni. Deși ar trebui să iei exemplul lui Gizăs,
să te pui în genunchi și să le speli picioarele. Ai face asta? Ai face-o, bă?!

Ce-ai făcut, mă, din Biserică?
Ai continuat să o siluești. Ai preluat ștafeta de proxenet și ai pus-o în continuare să se
prostitueze cu politica și clienții bugetului de stat. Ba te mai și umfli în pene că îi faci ditamai
casa de toleranță, vecină cu casa de nebuni parlamentari și senatori. Bravo, Daniele! Și continui
să faci bani cu nemiluita de pe urma Bisericii, fără să-ți simți conștiința pătată. Bă, Daniele, bă,
da’ ai măcar conștiință?

Îi consideri sataniști, mă?
Pe băieții și fetele care au murit în chinuri groaznice. Pe cei care acum suferă și vor avea o
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viață… nici nu vreau să mă gândesc la ce îi așteaptă, fizic și psihologic. Pe aceia care au
scăpat și pe toți ”pletoșii” care ascultă niște versuri adânci, dar pe o muzică deloc pe placul tău?
Cum, mă, sataniști? Și s-o spui chiar în momentele de durere atroce ale tuturor… Păi, mă,
satanist ești tu, mă boule, că înseamnă că nu ai suflet, ți l-ai băgat în seiful diavolului de
debitezi așa ceva. Sataniști, mă? Tu realizezi ce greșeală monumentală ai făcut? Chiar dacă
asta crezi, nu o zici, băi cretinule, în fața oamenilor.

Nu le faci slujbă fiindcă e un loc pentru sataniști… Doamnedumnezeule, de-aș crede în tine,
te-aș ruga să-l faci să dispară pe Daniel ăsta într-o fracțiune de secundă. Dar, cum sunt
agnostic (știi, mă, ce înseamnă agnostic? știi?), cred doar în imensa răutate a omului. Pardon, a
neomului care este în fruntea Bisericii Ortodoxe Române.

Te pomenești că îți place să crezi că sunt în iad ”sataniștii”! Zi, așa e? Mă abțin cu greu să nu te
înjur, crede-mă… Iertare de păcate, nu merită ”sataniștii”? Izbăvirea sufletului și ce alte
bazaconii mai ai în vocabular – nu poți să acorzi așa ceva unor ”sataniști”? Să-ți spun ceva.
Sunt 32 de suflete care te-au iertat, nu te judecă așa cum o facem noi. Sunt undeva unde nu
mai contează purgatoriul în care ne zbatem ăștia de pe Pământ. Mie așa îmi place să cred.

Ești un prost când vine vorba de PR
. Public relations, mă, relații cu publicul, chestie pe care ar trebui să o ai la degetul mic, pentru
că ești președintele partidului preoților, mă! Tu îți dai seama ce moment ai ratat? Nu-ți dai
seama încă, nu? Ai văzut cât amar de oameni au mers să ducă lumânări și flori la locul
”sataniștilor”? Ai văzut cât de mulți tineri ÎȘI FAC CRUCE și SPUN O RUGĂCIUNE în memoria
celor dispăruți? Tu știi, mă, cât de mult i-ai dezamăgit pe tinerii care cred în Biserică? S-a dus
rivalul tău catolicul, și-a turnat cenușă în cap acolo. Iar tu faci victimele ”sataniști”. My god.

Înțelegi, băi preafericitul dracului, de ce vrem să-ți dai demisia? De ce protestăm și împotriva
ta? Sau te faci că nu înțelegi? Ce, crezi cumva că te urăsc? Nu știu alții, dar eu nu te urăsc. Nu
te cunosc personal. Mno, nu-mi place moaca ta (deși arăți ca un rocker cu Harley, ptiu, drace,
da’ ce asemănare!), dar nu te urăsc. Nu accept, însă, imaginea pe care o proiectezi în fața
noastră. Ești un oprea al bisericii, nenorocitule! Fără demnitate, fără compasiune, fără minte.
Doar cu coloană oficială (nu vertebrală) și ifose.
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De aia, bă, de aia vrem să te dăm jos. N-avem nimic cu Biserica, au și oamenii dreptul să
creadă în ceva. Dar nu cu tine în frunte. Ești un buboi pe fața Bisericii. Iar noi suntem doctorul
care-l cauterizează. Da, mă, noi, nesimțiții, ”sataniștii”, derbedeii ăștia de la Universitate și de
prin țară. Doamneiartămășiapărămă,
noi am ajuns să salvăm Biserica de diavoli ca tine?! DISPARI, BĂĂĂĂ!

… dănuțe, te oftici, așa-i?
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