
Ai noştri ca brazii,  
cu mucii pe piept,  
au apărat legile 
represiunii

Aţi văzut, cum să nu vedeţi mitin-
gul tefeliştilor! Ai noştri ca brazii, cu 
mucii pe piept, au apărat legile repre-
siunii. Farmaciile vor prospera.

Îţi trebuie ceva inteligenţă ca să ieşi 
în stradă pentru Statul stalinist gândit 
de Monica Macovei. Există mulţi, 
mulţi antipesediăti pe care legile Mo-
nicăi Macovei i-au făcut să-l voteze pe 
Tăriceanu. Mă număr printre ei. Alţii 
au stat acasă, în duminica alegerilor 
din 2016. Sau - ce oroare! - l-au votat 
pe Dragnea. Acest individ amfibiu şi 
vâscos trebuie să dispară din politică, 
fiindcă nu-i bun nici de paznic la băl-
toaca Belina. A dărâmat două guver-
ne puse chiar de el şi tot n-a reuşit să 
modifice nişte legi anticapitaliste. Un 
politician de clasă le-ar fi schimbat fă-
ră să simtă, fără să miroasă, fără să afle 
tefeliştii. Leşin, o să leşin, o să mă stric 
de râs dacă pe Dragnea îl va trăda şi 
bucolica, bucălata Vasilica Viorica!

Ca să nu mai existe controverse le-
gate de cifre (30.000 sau 50.000 sau 
60.000), vă anunţ că prestigiosul cu-
rent tefelist a fost reprezentat pe străzi 
de sute de milioane. De euro. Datorii 

bancare. Am făcut un sondaj mai bun 
decât alea pe care le rostogoleşte cele-
brul Pieleanu. Niciun om cu bani din 
agenda telefonului meu nu s-a dus la 
miting. Dar băieţii cu datorii erau toţi, 
toţi, toţi acolo - grămada cere varf! 
Poate că au participat şi persoane cu si-
tuaţie materială bună, că se găsesc des-
tui excentrici în ţara asta. Dar eu n-am 
aflat că s-ar fi amestecat printre vocife-
ranţi şi vreun afacerist adevărat, vreun 
domn care-şi bate capul să plătească 
salarii. Din aşa- zisa elită a business-
ului erau în pieţe doar neomarxiştii, 
doar directoraşii (CEO) de la multina-
ţionale şi cămătarii, adică şefii de bănci 
care îşi numărau oamenii, fiindcă mă 
sfiesc să scriu că îşi supravegheau in-
vestiţiile. Şi atunci care-i "Ciuma Ro-
şie"? Extramorocar, ce revelaţie! Capi-
taliştii tefelişti n-au bani. De fapt, au. 
Dar au de dat. Băncilor. Şi mai au ceva. 
Tupeu pe bază de datorii. Mă, copii, fiţi 
sinceri! Spuneţi că vreţi să plece PSD 
ca să ciordiţi voi - n-ar fi nimic nou 
pentru istorici - şi atunci "vă vom iubi". 
Am citat din deplasatul ăla de Liicea-
nu. Vă înţeleg, e mai bine să fii la pute-
re decât să te hămălească multinaţio-
nalele ca să-ţi plăteşti ratele bancare. 
Salariile trec şi pe la voi sau le pasează 
direct multinaţionalele către bănci? Şi 
vă rog frumos, nu mai comparaţi baga-
bonţeala voastră ateistă cu Piaţa Uni-
versităţii 1990, care a reprezentat ceva 
profund creştin. Manifestaţia din ianu-
arie 2018 a fost un fel de deschidere 
pentru Parada Gay de la primăvară.

Tare, tare de tot aia cu "Revoluţia 
Generaţiei noastre"! Revoluţiile se fac 
ca să schimbi o dictatură cu o demo-
craţie, o monarhie cu o republică şi tot 
aşa. Nu poţi să schimbi o democraţie 
în care nişte ţărănoi cupizi au câştigat 
alegerile cu o altă democraţie (oare e 
democraţie?) în care să ajungă la mor-
manele de bani nişte securişti, nişte 
oengişti şi nişte corporatişti pe care nu 
i-a votat nici Dracu'. "Revoluţia gene-
raţiei noastre" - care revoluţie? Voi fa-
ceţi un Bumbeşti - Livezeni fără mun-
că, un Bumbeşti- Livezeni speculativ, 
un Bumbeşti - Livezeni de combinaţie. 
Nasoală tinereţe aveţi! Seacă tinereţe! 
O tinereţe de plastic! Sfânta tinereţe te-
felistă, de fapt sfânta mare neruşinare 
tefelistă! O tinereţe ca un ou din China. 
Făcut fără contribuţia găinii. n
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Fii deŞtePt!
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6614 lei
1$ 3.7984 lei
1chf 3.9727 lei

Bitcoin BTC
  $ 12375.10 
Ripple XRP
      $ 1.4871 
Ethereum ETH
 $ 1113.87 5
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un pariu 
pierdut i-a 
transformat pe 
Răzvan și dani 
în pițiponci 
matinali. deh, 
are și audiența 
prețul ei.

Atenție, 
„piți“ pe 
gheață!
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DGA, 
DATă  
De DRAGNeA  
lUi iohANNiS!
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Codul rutier 2018 aduce o serie de 
modificări, alături de prevederi mai 
aspre care duc la amenzi foarte mari. 
Puteţi afla, aici, cum să umblaţi cât 
mai puţin la portofel.

5.000 de oameni au protestat la Bucureşti, pentru Reali-
tatea TV. Ba nu, 8.000 pentru Realitatea şi 15.000 pentru 
Digi 24. În total, 33.000, căci de pe ecranul lui Rareş Bog-
dan au mai plecat 10.000. Din alea 8.000, evident. După nu-
mai o oră, erau 20.000 la Bucureşti, cu tot cu ăia 7.000 din 
Sibiu. Şi încă 1.000 la Iaşi, din ăia 200 de la Bacău, care au 
luat-o spre Alexandria să-i adune şi pe cei 4 de acolo. Ora-
dea s-a dus la Suceava, Braşovul s-a dus la Timişoara şi 
Galațiul a venit la Craiova şi Calafat, ca să-i dea patriotului 
cu restanțe la stat 50.000. Din care 60.000 erau numai la 
Digi 24. Bogdane, ai înnebunit?

Potrivit informaţiilor BNR banca de la 
Bucureşti poate începe să acorde credite şi 
să atragă depozite la finalul acestei luni. 
Banca din România a francezilor se va nu-
mi BNP Paribas Personal Finance şi este o 
sucursală a divizei de retail cu acelaşi nu-
me din Franţa. 

Vestea că Elena Udrea a rămas însărcinată a 
căzut ca un trăsnet asupra țării. Lumea a rămas 
mută. Cum, adică în loc să se pregătească de 
condamnarea care o aleargă pe holurile tribuna-
lelor, de vreo doi ani, ea se pregăteşte să devină 
mamă? Nu zic că e rău să fii mamă, Doamne 
fereşte, dar aşa, în toiul protestelor de iarnă, tu 
laşi totul baltă şi faci copii? Doamna Ioana d'Arc, 
spun aşa pentru că nu-mi vine să vă zic doamna 
Nuți, dacă e nevoie să strigi „PSD, ciuma roşie!”, 
cum facem?
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George Soros promite să lupte, cu toate 
forțele sale, împotriva naționalismului, pe care  
l-a definit drept „ideologia dominantă” din lu-
me. Într-un interviu acordat Financial Times, 
magnatul american de origine maghiară a su-
bliniat că mişcarea sa progresistă se confruntă 
„cu un nou val de patriotism şi populism”.


