
Nicio grijă, Bruxelles 
va lua atitudine 
împotriva pedofiliei

Am convingerea că Bruxelles va lua 
atitudine împotriva pedofiliei. "Pedofilia 
ucide!", "Nu vrem să fim o nație de pedo-
fili!" - astea sunt lozincile pe care Bruxel-
les le va recomanda propagandiștilor 
oengiști. Iar eu îi îndrum să citească nu-
vela "Doi domni din Bruxelles", de Eric 
Emmanuel Schmitt, în care doi homose-
xuali soft cresc de la distanță (distanță, 
băieți, păstrați distanța!) un copil.

Mari așteptări am și de la apărătorii 
homosexualilor. Sunt convins că vor lan-
sa tema "Câți dintre homosexuali sunt și 
pedofili?" Vor publica statistici, vor recu-
noaște că au fost creduli spre cretini ca să 
nu pară demodați, România va trăi mo-
mente nutritive emoțional, ca pe vremea 
comuniștilor, care măcar mimau că își fac 
autocritica, la ședințele de partid. Îi știți 
pe iubitorii distinșilor pederaști. Sunt acei 
trubaduri ai corporatismului și ai bănci-
lor, care înjurau, la sfârșitul anului trecut, 
familia tradițională și Biserica, dar propa-
ganda LGBT din școli nu îi leza. Nici So-
ros nu va sta degeaba. Deja are remușcări. 
Își spune "nu e rău că le-am dat o bucată 
de franzelă intelectualilor, dar de ce am 
finanțat io oengeuri care se bagă în 
justiție? Probabil aveam un interes mate-
rial sau teritorial, m-am ramolit, nu mai 
țin minte!"

Cea mai demnă atitudine o va avea 
Cristian Tudor Popescu. Eu mizez pe ca-
pul lui, cota doi la unu, 33% chelie, 66% 
ticaloșie. Ozenistul cu gecuță de fochist 
deja își dă palme cu "Apelul către lichele", 
al lui Liiceanu. 

În compunerea înduioșătoare a lui 
Liiceanu era vorba despre odangiii lui 
Ceaușescu, lingăi de foame. Având sto-
macul plin încă de când trăia Dumitru 
Tinu, tenismanul farfuriot a susținut, în 
octombrie 2017, când instituția "Mama, 
Tatăl și Copilul" era sodomizată la greu 
de curentul tefelist, următoarele alegații 
duioase: "Oamenii fac copii când au un 
grad ridicat de insatifacție. Când oame-
nii au o viață foarte încărcată, foarte 
completă profesional, sentimental 
(vedea-te-aș cu barba lui Remus Cernea 
în gingii! - n.m.), nu mai simt nevoia să 
facă copii. Cei care fac copii mulți sunt 
săraci și nemulțumiți în raport cu socie-
tatea". Popescule, ați fost mulți acasă? 
Mă bucur că tatăl tău nu s-a închipuit 
vreun "vandal priapic" (Ion Barbu), fi-
indcă ar fi crescut exponențial numărul 
nefericiților din presă.

Întrebări ar mai fi. Prigoana doctori-
lor de elită, prigoana creștinilor, prigoa-
na familiei tradiționale, prigoana copii-
lor cruzi sunt și astea valori europene? 
Sau singura valoare europeană e sloga-
nul cretin "Corupția ucide", în rostire se-
curisto - oengistă? Printre tefeliști sunt, 
chiar sunt și fraieri (pardon, pardon, 
idealiști!) care n-au pus botul la Savarin, 
ca oengistii. Nicio ofensă, Savarin a fost 
un renumit cofetar parizian care a elogi-
at produsele Casei Capșa și de acolo se 
trage savarina. La fel - jofra. În 1920, 
mareșalul francez Joffre a vizitat Capșa și 
astfel a apărut prăjitura. Informațiile le-
am luat din "Cafeneaua literară" a lui 
Emil Manu, poet, istoric literar și deținut 
politic. Vreți valori europene? Capșa e 
valoare europeană. Paul Morand scria că 
"în Capșa se pătrund patru lucruri deo-
dată: un hotel, cofetărie, restaurant, cafe-
nea. Imaginați-vă într-o casă cu aparență 
modestă și desuetă, patru vechi glorii 
europene: restaurantul Foyot, cofetăria 
Rumpelmayer, cafeneaua Florian din 
Veneția și hotelul Sacher din Viena". În 
localul familei de aromâni Capșa au lo-
cuit și au consumat împăratul Franz Jo-
sef, Sarah Bernhardt, Enrico Caruso. "La 
Capșa, unde vin toți seniorii,/ Local cu 
două mari despartituri,/ Într-una se mă-
nâncă prăjituri,/ Într-una se mănâncă... 
scriitorii." (N. Crevedia, tatăl lui Eugen 
Barbu).

Dar pentru tefeliști, valoare europeană 
e Monica Macovei. Chestiune de gust. Da-
că îi duci pe tefeliști, pe tefelei și pe tefelogi 
la Amsterdam, li se rupe de Rijksmuseum. 
Vor fi impresionați de bicicliști  ("ce con-
diții au bicicliștii!" - extraordinici, extra-
morocar!) și de travestiții din vitrine.  n
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Plicul Pentru 
medici va ajunge în 
visteria sPitalului
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6434 lei
1$ 3.8700 lei
1chf 3.9618 lei

Bitcoin BTC
  $ 14850.51 
Ripple XRP
      $ 1,9929 
Ethereum ETH
 $ 1276.68

Ilie Năstase a 
avut dreptate
Serena Williams şi fiica sa:  
una ciocolată, alta lapte!

Dacă e ceva la vreun televizor, orice, un orici-
ne vreau sa zic, domnul Coarnă e acolo. El știe 
tot. Iar dacă nu știe, se pliază repede pe subiect. 
Știe și dacă e bine să iei pensie la 45 de ani, că 
doar trece și el prin asta, ca orice ofițer sau agent 
isteț. Știe și dacă politicul e de vină că Poliția. Că 
Poliția ce? Că Poliția! Atât! 

PNL, dormi liniştit! PsD 
îşi face singur opoziţie...
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