
Despre familia 
tradițională, 

Despre 
discriminarea 

majorității
Va fi miting, mare miting, cred că 

în mai, pentru familia tradi țională. 
Aș merge și eu, dintr-un motiv sim-
plu. M-am săturat ca majoritățile să 
fie discriminate, în România. La acest 
miting, mama, tatăl și copilul ar fi, în 
sfârșit, în siguranță.

Dacă vâslești, măcar un sfert de 
oră pe zi, prin deltele internetului, ieși 
din stufărișul ăla cu senzația că fami-
lia tradițională este alcătuită din ho-
mosexualul useristo - corporatist, 
șaua de bicicletă și câinele. Bicicloza-
urii și animalele de plictiseală (sau de 
companie, cum s-or chema) au mai 
multe drepturi, în România, decât 
copilul. Despre mamă, nu mai amin-
tesc. Se chinuiește să rămână gravidă, 
să păstreze sarcina, să alăpteze - o fra-
ieră. Adevărata mamă împarte after-
shave -ul cu tatăl.

O singură problemă am cu mitin-
gul familiei tradiționale. Dragnea. E 
prea mult Dragnea în societatea ro-
mânească și nu e deloc Dragnea aco-
lo unde ar trebui să fie Dragnea. "La 
pușcărie!", ar rima tefeloazele. Nu, 
aici nu-i loc de propaganda Rezist. 
Dragnea a câștigat alegerile și nu a fă-
cut nimic pentru cei care l-au ajutat. 

Legile justiției, domnule Dragnea, de 
un an și jumătate faceți balet cu micii 
torționari din Piața Victoriei, în loc 
să vă impuneți! Și aici e vorba tot des-
pre o minoritate - tefeloazele - iar 
dumneavoastră sunteți perdantul ca-
re, repet, a câștigat alegerile. E bine că 
vă preocupă familia tradi țională, dar 
ajutați concret majori tățile discrimi-
nate. Măriți alocațiile pentru mame și 
pensiile, că sunteți șeful unui partid 
de stângiști. Mă rog, de stângiști mili-
onari. Și spri jiniți capitalul românesc. 
Sclaveții de la multinaționale vă scui-
pă zilnic de vă albesc mustața de par-
că ar fi vata de pe fața lui Moș Cră-
ciun, iar dumneavoastră nu faceți ni-
mic pentru afaceriștii români.

Mai are dreptate și Tolontan, când 
susține că vă băgați în orice, că există, 
cum consider și eu, prea mult Drag-
nea pe piață, prea mult. Avea boală, 
ieri, că Antena 3, Realitatea TV și 
TVR l-au susținut pe Lupescu, așa 
cum ați făcut și dumneavoastră. To-
lontan e un om talentat, inteligent, 
inventiv. Dar are și el damblale, ca noi 
toți. Tolontan se crede Zorro. Nu-i 
ceva grav, într-o lume debordând de 
bărbați care dimineața sunt CEO la 
corporații, iar seara devin Amanda 
Lear. Tolontan și inventatorul lui, 
Ioanițoaia, au construit ziare puterni-
ce și vor rămâne în istoria presei. Știți 
cum ii văd pe acești doi mari ziariști? 
Tolontan - mai talentat, mai nebun, 
în sens de creativ. Ioanițoaia - mai 
deștept, mai om. n

Hellvig, 
racolat 
de Maior!

cine are datorii 
la stat nu poate 

pleca din ţară
Burleanu, victorie  
anti - dragnea

Cade mafia 
denunţătorilor!

Nunta Regală îi 
ţicneşte pe britanici

Erdogan dă bomba:  
alegeri anticipate 
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iDilema lui 
dragoş 
Bucurenci:
„nu știu 
dacă o să mă 
însor cu un 
bărbat sau 
cu o femeie”
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DăNCilă  
îşi dă 
oamenii pe 
mâna StS!
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măsuri drastice

1€ 4.6530 lei
1$ 3.7620 lei
1chf 3.8854 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.077 
Ripple XRP
      $ 0,6806 
Ethereum ETH
 $ 514,54
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iohannis, nu trebuie  
să te simţi  
confortabil.  
ci reSPonSaBil!

De ce să nu se simtă confortabil când poate ce-
re socoteală tuturor fără ca el să dea socoteală? Ce 
poate fi mai minunat decât a-l trimite pe Tudorel 
Toader în desuetudine cu legile Justiției cu tot? 
Cum să nu se simtă confortabil când își poate per-
mite să-i reproșeze acestuia că acțiunile lui, legale 
în fond, sunt făcute în nume propriu? Și asta, fără 
vreo replică pe măsură din partea ministrului, pe 
care îmi vine să-l acuz de exces de decență și prea 
fină educație. De ce să nu se simtă confortabil 
când are totul la dispoziție și nu își asumă nicio 
responsabilitate.

pagina 4

Udrea lasă 
România fără 
ambasador  
în Costa Rica


