
Valentine's Day 
sau o Românie 
care face 
temele altora

 
Dacă eram o țară condusă de 

politicieni, nu de securiști, de neo
marxiști atei și de oengiști, dacă se 
modificau legile justiției încă de 
anul trecut, totul sar fi axat, zilele 
astea, pe expresia populară "neau 
scăzut salariile".

La noi nu se întâmplă așa și nu
mai ticăloșii caută diversioniști. 
Da, PSD a umblat la bani! E PSD
ul lui Dragnea, care are majoritate 
parlamentară și nu schimbă legile 
macoveiste, în timp ce justiția îl 
(cam) lasă în pace pe individul 
amfibiu și vascos. Dar pe alți oa
meni, abuzurile iau distrus. Statul 
Paralel există. Și e susținut de mi
cii torționari din Piața Victoriei. Și 
de corporatiștii și aitiștii care nau 
adjective  ei folosesc "wow" în 
sens de frumos sau extraordinar. 
Ieri, șiau găsit un refugiu paralel 
cu Statul Paralel, paralel cu orice 
sentiment articulat natural. Va
lentine's Day. Întro Europă sodo
mizată politic, financiar și spiritu
al cu valori americane, Valen tine’s 

Day vine ca un hamburger cu pre
zervativ.

Nam fost niciodată de acord că 
America nare identitate. E o 
civilizație tânără, dar cristalizată. 
Europa, în schimb, depune efor
turi și reușește săși piardă perso
nalitatea. Ideea de sărbătoare co
mercială o înțeleg. Dar a lua în se
rios mascarada Valentine’s Day e 
ca și cum ai mânca inimioare de 
plastic la grătar, cu salată din 
fundițe de cadou. Cu Valentine’s 
Day la emisiunile de chiloțăreală, 
cu Valentine’s Day în gurile 
cântăcioșilor, cu Valentine’s Day 
în cantonamentele fotbalagiilor 
onaniști, care fac declarații de dra
goste iubitelor (curvelor) de acasă 
între două meciuri amicale și trei 
partide oficiale de masturbare, cu 
toate nenorocirile astea neam 
obișnuit. De câțiva ani, însă, a apă
rut și fenomenul Valentine’s Day la 
sate. Mai multe primării din co
mune unde na ajuns încă vidanja 
sau sincronizat cultural cu Ame
rica. Literatura și filmul sar putea 
îmbogăți cu titluri precum „Julieta 
din fundul curții”, „Balega și 
amorașul”, „Cupidon și troaca”, 
„Afrodita și măgarul”. Parcă văd 
începutul unei nuvele despre un 
țăran îndrăgostit, care nare vacă, 
dar are râie.

Dacă tot a fost Valentine’s Day, 
voi încheia elegant. Cu un divorț. 
Caz real. Un aitist se laudă căi ta
re de tot în tastatură și că nu a mai 
scris de nu știu când cu pixul. Asta 
se întâmpla la el acasă, la o petre
cere cu neveste și colegi de mul
tinațională, unde a nimerit și un 
prieten deal meu. Prietenarul a 
văzut că, pe ușa frigiderului, aitis
tul pusese tot felul de etichete ade
zive (postit le zice), în general cu 
numere de telefon sau zile în care 
trebuie comunicat indexul la gaze. 
Știind că aitistul a fost la un team 
building în Grecia, prietenul meu 
a luat de pe frigider un postit pe 
care era un număr de telefon și a 
scris pe verso "Geta Amore Thas
sos". A două zi, aitistul căuta o gar
sonieră de închiriat. Soția îl dădu
se afară. n
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Lucicăăăă, 
probleme, mă?
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Lazăre, ai curaj 
să fii Procuror 

General?

Cu gripa nu e de glumă: 
se moare  
Pe CaPete!

Un medic  
a inventat 
maşina  
de sinucis

Goală, la 52 de ani,  
în sports Illustrated
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Revoluţia fiscală 
vine cu peRveRsiuni
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Vineri,  
ziarul 
naţional 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„David 
copperfield“ 

Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6588 lei
1$ 3.7711 lei
1chf 4.0395 lei

Bitcoin BTC
    $ 9202.92 
Ripple XRP
      $ 1.0644 
Ethereum ETH
 $ 888.03

„CârtIŢeLe” 
LUI  
LIvIU 
DraGnea!
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exCLUsIv

serios, 
acum, ce 
s-ar fi ales 
de Exatlon 
dacă n-ar  
fi fost 
claudia 
pavel 
(cream)  
mai rea  
de muscă?

cReam  
e crema

Cred că Procurorul General al României, Au
gustin Lazăr, este cel mai pitoresc personaj al 
Justiției. Dă bine în orice cadru îl pui sau îl 
găsești. Nu deranjează cu nimic. Nici măcar pe 
subordonați. Nici pe el însuși. Nu ai cum să te 
superi pe el dacă, după ce apare la televizor, tre
buie să strângi rumegușul rezultat din traforarea 
vorbirii. De ce să te superi, când are cea mai fru
moasă limbă de lemn? Are același limbaj și când 
discută despre sinuciderea controlată a lui Con
drea, și despre ploaie, și despre rolul și importanța 
nimicului în viața poporului român, înainte și 
după 23 August 1944. 
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Gata, este „începutul sfârșitului” pentru genera
lul Lucian Pahonțu, cel aflat la conducerea Servi
ciului de Protecție și Pază încă din anul 2005! Pen
tru că după ce diversiunea liberală de la Comisia 
pentru Apărare din Senat a eșuat, liderii coaliției de 
guvernământ au decis înființarea unei comisii par
lamentare speciale care să verifice activitatea actua
lei echipe de conducere a SPP, după seria de dezvă
luiri privind depășirea „fișei postului” de către unii 
aghiotanți ai demnitarilor statului român.
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