
Creatorii de 
viruşi sunt puşi 
să plătească 
impozite. 
Groaznic!

Ştire prezentată apocaliptic la 
ProTv! Dom'le, e nasol, s-a termi-
noiu cu poporaşul român ingrat cu 
geniile!

35.000 de persoane din IT (ai-
tişti) au câştigat în ianuarie mai pu-
ţin ca în decembrie. Pagubele varia-
ză între şapte şi zece la sută, extraor-
dinici şi extramorocar! Sigur că a 
greşit şi Statul. Pentru că i-a impozi-
tat de abia acum şi a făcut-o simbo-
lic, la mişto. Medicii şi profesorii, 
nişte oameni infinit mai importanţi 
pentru România decât aitiştii, sunt 
striviţi de taxe. În fotbalul românesc 
s-a făcut puşcărie pentru impozite. 
Tipografii, ziare şi edituri sunt în 
suferinţă. Dar aitiştii,  aceste dacti-
lografe masculine, nu vor să plăteas-
că. O mică reparaţie. Dactilografele 
de pe vremuri nu erau neobrăzate. 
Impozite, mocangiştilor, capitalis-
mul e cu impozite! "Corupţia uci-
de!", nu-i aşa? Raportată la voi, co-
rupţia e prima criminală mai priete-
nă cu legea decât victimele. 

Distractiv e că aitiştii ne ame-
ninţă că se vor tira din ţară. N-am 

mai fost aşa speriat de când ne-a iz-
bit cu un mesaj similar Simona 
Sensual, fiindcă divei nu i se per-
mitea să conducă fără carnet. Unde 
să plecaţi, mă? Şi nouă cine ne mai 
produce viruşi? Vom suferi de do-
rul vostru. Dar se va însănătoşi lim-
ba română. Pentru voi, am început 
să lucrez la versurile unui cântec de 
despărţire. Începe aşa: "Şi a plecat 
pe front, aitistul bagabont", dar mă 
gândesc să schimb "aitistul baga-
bont" cu "autistul tont". Când îmi 
veţi lipsi, mă voi întoarce la tricoul 
meu cu Steve Jobs. Fiind nişte tipi 
cu personalitate, v-aţi făcut toţi tri-
couri cu Jobs, imediat după ce a 
mierlit-o. Pe-al meu îl ţin în maşi-
nă. S-a cam ferfeniţit. Şi şterg cu 
acea cârpă tot, absolut tot ce lasă 
păsările pe geamurile laterale. 

Există şi un loc comun. "Aitiştii 
sunt inteligenţa României. Cine îi 
va înlocui?" Foarte simplu. Nişte 
copii de nouă ani. Iar pe ăia care au 
nouă ani îi vor elimina unii de opt 
ani. Dar să se pregătească bine, fi-
indcă vin din urmă specialişti emi-
nenţi, care au, azi, doi-trei ani şi 
Bitcoaiele (cred că ăsta e pluralul 
de la Bitcoin) cât pepenii.

Am exagerat rezonabil, dacă ad-
miteţi formularea. Vin cu o întâm-
plare. Reală, reală. Un ziar avea ne-
voie de un site puternic. Securistul 
din spatele publicaţiei a transmis 
conducerii "domnilor, mâine la 
prânz vă veţi întâlni la restaurantul 
cutare cu trei aitişti meseriaşi. I-am 
găsit cu greu, dar ăştia vor umbla 
prin burta internetului şi vor ridica 
site-ul." Şefii ziarului se gândeau ce 
să comande, se întrebau cum ar pre-
fera aitiştii să mănânce morunul. Şi 
au venit aitiştii. Trei buboşi, cu şep-
cile întoarse. Unul era pe skate-
board, altul pe role şi al treilea a des-
călecat de pe trotinetă. Campionii 
precocităţii aveau, toţi trei la un loc, 
mai puţini ani ca Eminescu, în 1889. 
Când chelnerul i-a întrebat ce do-
resc, şeful lor a zis, sigur pe el : "un 
pachet de ciungă". De ridicat, au ri-
dicat site-ul. Aşa că nu vă mai faceţi 
griji, fiindcă industria IT nu e în pe-
ricol. Orice gol din IT se umple mai 
repede decât un pampers. n
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Fiul lui 
Dragnea, 
făcut de 
chestorul 
Şofer!

casa regală  
a declanşat 
operaţiunea 
„Propaganda”
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Fenomenul 
Țuțuianu  
în politică

românia,  
în război! 
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se duce 
în cap

hackerii din 
vibratoare

hostesele din formula 1 
rămân Şomere
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Ciolanul duCe la amnezie
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6526 lei
1$ 3.7266 lei
1chf 4.0065 lei

Bitcoin BTC
  $ 8865.79 
Ripple XRP
      $ 0.8845 
Ethereum ETH
 $ 901.24
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Recomandarea 
Roxanei Vancea 
pentru 
politicieni,  
să le vină 
mintea la cap. 
Poziţia e 
obligatorie 
înaintea  
fiecărei şedinţe 
în Parlament

De la fete 
adunate

Dacă Bene nu se întoarce de unul singur în 
țară din „vacanță” pentru a spăla ruşinea 
autorităților române, „agitatul” Claudiu Manda 
poate primi o nouă minge la fileu, preşedintele 
Comisiei Parlamentare de control a SRI putând 
să-l întrebe „live” pe George Maior, cel care ur-
mează să fie audiat în scurt timp, şi despre acest 
subiect fierbinte. Mai ales că George Maior, ca şi 
Ioan Rus de altfel sunt naşii copiilor afaceristului 
Ioan Bene! 

maior şi rus, 
naşii fugarului 
ioan Bene!
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„terorism” 
cu dobitoci, 
la Bucureşti
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Piaţa  
bitCoin se 
PRăbuşeşte
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