
Pesediștii nu sunt 
mulțumiți de 

„ResuRsa umană“
Există și suferințe distractive. Iz-

menelile și smiorcăiala aitiștilor mă 
amuză. Citez de pe internet  "Indus-
tria IT, dată peste cap de revoluția 
fiscală. Unul dintre stâlpii care spri-
jină România a avut de suferit" Ce 
stâlp, care stâlp? Era chiar o cariati-
dă voluptoasă, care ducea România 
pe creștet.

Încă un citat de mare angajament. 
"Sectorul high-tech a fost afectat de 
revoluția fiscală, atât din cauza im-
pactului financiar, cât și pentru că 
măsurile au intrat în vigoare rapid, 
înainte să existe procese de consul-
tare solide asupra modului în care 
sunt afectate companiile". Ce vorbiți, 
mă, băieți? Adică trebuia să fiți 
întrebați "boierilor, exceptaților, 
sunteți de acord să plătiți și voi im-
pozite, ca toată lumea?" Afaceriștii 
români au avut parte de procese po-
litice, iar voi vreți "procese de con-
sultare", nu-i așa? Și de ce ar trebui 
să fiți favorizați? Sunteți neurochi-
rurgi sau Adrian Ghenie? Și ei plă-
tesc impozite. Voi sunteți niște dac-
tilografe de tip nou. Niște dactilo-
grafe obraznice, fiindcă alea vechi 
erau femei de bun-simț. Dar n-ați 
vrea cumva să se taie bani din 
alocația copiilor, ca să fiți voi furajați? 
Nu cred că v-ar deranja, fiindcă 

atunci când s-a dublat alocația 
(acum e 84 de lei, iar în celelalte țări 
UE între 100 și 200 de euro), ați sărit 
cu gura, că se subrezește bugetul.

Frumos mi se pare că PSD îi 
susține pe aitiști și, în general, pe toți 
emancipații, care au inventat halba 
de bere cu mânerul în interior și spu-
ma pe partea dreapta. Da, e vorba 
despre PSD, chiar despre  PSD, parti-
dul care câștigă alegerile împărțind 
găleți și pungi. "Vezi punga asta? E 
goală. Ia două!". Nu știu din cine am 
citat, dar băiatul e genial. La concret, 
că eu nu bat câmpii (chiar în fiecare 
zi). Organizația Patronală a Hoteluri-
lor l-a invitat pe Pătraru de la TVR să 
modereze dezbaterea "Resursa uma-
nă - principala piedică în dezvoltare 
în 2018". Încântător, încântător, va 
împiedică românii să vă dezvoltați! 
"La eveniment vor participa minis-
trul Turismului, Bogdan Trif, minis-
trul de finanțe, Eugen Orlando Teo-
dorovici, primarul Gabriela Firea. 
Mi-a plăcut răspunsul lui Pătraru.  
"Propu neți acolo, ca subiecte, 
«absența angajaților calificați, exodul 
de personal». Angajați calificați exis-
tă. Calificații din Germania sunt în 
Germania. Calificații din Anglia sunt 
în Anglia. Calificații din România 
sunt răspândiți în toată lumea. Sunt 
vreo cinci milioane. Își plâng în fieca-
re seară, în pumni, că nu pot să vină 
acasă. Ei au, ca toți calificații buni, un 
preț pe care voi nu sunteți dispuși să-l 
plătiți în România. Unde, atenție, 
marjele voastre de profit sunt mult 
mai mari decât în Germania, decât în 
Anglia și așa mai departe." Vaaaai, 
unii patroni români, dar mai ales 
multinaționalele, plătesc prost și jig-
nesc angajații? Nu cred.

Decât pesediști cu harfe de useriști, 
ca ăștia de la simpozionul "Resursa 
umană, principala piedică în dezvol-
tare", mai bine useriști pe bune, 
ciudați de la mama lor. În consecință, 
am de făcut un anunț. Sper că, la ale-
gerile următoare, Cosette, Goțiu, dar 
și Bădiță Chiloțaru' de la "Corupția 
ucide" să candideze pe o listă comu-
nă, ca să-i ștampilez pe toți deodată. 
Voi Vota USR. Detest tefeloazele, dar 
dacă tot e să ne scufundăm, măcar 
s-o facem într-un hohot de râs. n
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şi Tudorelul 
de la Justiţie 
ne loveşte  
la buzunare

Plătim noi PentRu gReşelile loR

1€ 4.6557 lei
1$ 3.7576 lei
1chf 3.9520 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.881 
Ripple XRP
      $ 0,5723 
Ethereum ETH
 $ 448,31

„AcoperIŢII” 
ArmATeI 
SpArg  
STATuL 
pArALeL!

medicul i-a 
recomandat 
elenei udrea 
odihnă 
absolută... în 
Costa Rica: 
soare, plajă...
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După ce și-a adus aminte de nopțile petre-
cute în club ținându-i pe șefii din ANAF la bi-
rou până spre dimineață, ministrul Eugen Or-
lando Teodorovici a pus-o de o nouă revoluție 
la Finanțe, anunțând tranșant că va schimba 
din temelii ANAF-ul! Și a făcut-o într-o mani-
eră categorică, schimbând macazul nu cu 180, 
ci direct cu 360 de grade ! Astfel că la conduce-
rea ANAF a ajuns același Ionuț Mișa , „plângă-
ciosul” care, pe când era ministrul Finațelor a 
isterizat o țară întreagă cu „boroboațele” sale 
fiscale. 
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Bocitoarea 
rareş Bogdan 
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