
De la 
televiziunile 
mogulilor  
la televiziunile 
penalilor

Fiindcă suntem un popor sprin-
ten și colțuros, prăpădit și plin de 
vervă, care se radicalizează în loc să 
se reîntemeieze, am trecut foarte 
ușor, cu ocazia Centenarului, de la 
"televiziunile mogulilor" la "televizi-
unile penalilor."

Cei mai expuși derapajului s-au 
dovedit, ca întotdeauna, ziaricii care 
au fost plătiți, de la omenește în sus, 
de către patronii români. După ce 
și-au trădat "mogulii", ziaricii i-au 
făcut pe aceștia "penali". Mi se pare 
corect și în siajul luptei de clasă.

Presa este în regres chiar și la 
formulările socotite antologice. 
"Bătă ușul de bătrâni" e subțire, 
ținând cont că, în anii '90, s-a afir-
mat "Violatorul de fochiste". Ce bă-
iat a fost "Violatorul de fochiste"! 
Scriu și eu așa, la oha, fiindcă nu l-
am cunoscut, nici nu știu dacă l-au 
priponit organele vigilente. Dar vă 
pot asigura că "Violatorul de fo-
chiste" n-ar fi avut nicio șansă dacă 
o întâlnea pe "Baba cu chiloți de ta-

blă", din copilăria mea. "Baba cu 
chiloți de tablă" a fost învinsă doar 
de acceleratorul de particule. Ca să 
respectăm adevărul istoric, "Baba 
cu chiloți de tablă" a dat primele 
semne de slăbiciune după Cerno-
bâl, dar acceleratorul de particule 
din Elveția a zăpăcit-o definitiv.

Foștii moguli, actuali penali 
(chiar dacă au fost condamnați de-
finitiv sau nu, chiar dacă sunt vii 
sau morți), își iau cele mai grele în-
jurături pe acceleratorul de prostie 
numit facebook. Eu cunosc un  ast-
fel de naufragiat virtual care a lu-
crat la toți mogulii. Nu-i dau nume-
le, pentru că nu-i original nici ca 
vânzător de patroni. Flecuștețul 
glazurat cu importanță a început la 
Cârciog - "Evenimentul". Fondato-
rul ziarului a murit la timp și a scă-
pat nespurcat, dar și-au luat-o toți 
redactorii - șefi și acționarii ulteri-
ori. Pe urmă a plecat la Dumitru 
Dragomir - "Sportul Românesc". 
Bifat - înjurat.  La Adrian Sârbu - 
"Prosport". Bifat - înjurat. La Dan 
Voiculescu - "Jurnalul Național". Bi-
fat - înjurat. La Patriciu - "Adevă-
rul". Bifat - înjurat. La S.O. Vântu - 
"RealitateaTV". Bifat - înjurat. La 
Dan Adamescu - "România Liberă". 
Bifat - înjurat. Am omis pe cineva? Îl 
rog să mă ierte. Dar poate că nu știți 
justificarea măscăriciului, fiindcă 
nu-i pot zice nici măcar javră. Dru-
mul până la javră e lung, iar până la 
fariseu e cosmic. Așadar, justificarea 
curajosului caraghios: "Ei m-au plă-
tit, dar io am fost în slujba cititorilor, 
nu a mogulilor penali!". Asta a fost 
din ciclul "Nu-s deștept, dar sunt 
tâmpit!" și  s-ar vărsa așa, pe versuri 
la nivel de Eurovision: "Nu-s deștept, 
dar sunt tâmpit / Pantalonul meu 
pepit./ Deloc nu s-a murdărit/ 
Atunci când io mi-am stropit/ Chi-
lotelul cel cârpit."

Habar n-am ce rele au făcut "mo-
gulii", dar mă bucur că "penalii" au 
eliminat din presă prostoboii in-
tran sigenți. Sigur, ei combat în 
continuare pe facebook, vă puteți 
regala cu deontologeala lor și în 
metrou, când se anunță stația ur-
mătoare. Sunt citiți chiar și la "Apă-
rătorii Patriei". n
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Fiscul aruncă 
milioane de lei 
pe an pe plicuri 
trimise greşit 
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luat-o 
razna!
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Poliţia rutieră, 
interzis la  

„stat la pândă” 

Magnat al bijuteriilor, 
implicat într-o fraudă 
de 1,8 miliarde dolari

Putin câștigă fără  
să miște un deget
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6623 lei
1$ 3.7780 lei
1chf 4.0408 lei

Bitcoin BTC
      $ 11.597 
Ripple XRP
      $ 1.1488 
Ethereum ETH
 $ 948.73

Festivalul grecesc 
al penisului 5
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mare lucru 
să rămâi 
fidel după 
atâtea 
insule ale 
iubirii  
(4 la 
număr 
până 
acum)  
şi să te laşi 
ispitit doar 
de nevastă!

pagina 4

PAG.
6

PAG.
14-15

PAG.
14

PAG.
2 - 3

exclusiv

să-l oPrească cineva...

Nu știm când se va opri risipa ţinând cont de 
faptul că Fiscul a încheiat, anul trecut, cu Xerox 
Romania Echipamente și Servicii un contract pe 
4 ani, de vreo 35,2 milioane de lei, fără TVA, 
pentru 76,8 milioane de plicuri.
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Culmea economiei 
de piaţă: turiştii  
îşi vor plăti singuri 
despăgubirile! PAG.
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