
Fiţi îngăduitori, 
pentru că şi noi 
am Fost putzoi!

Încă n-am aflat ce sunt pansexualii, 
fiindcă eu am rămas la emo, dar am în-
ţeles că o pansexuală din partidul lui 
Sică Mandolină Orban (PNL) a zis că 
decreţeii nu sunt "funny", expiraţii nai-
bii!

Bineînţeles că panarameza a găsit, 
iute-iute, aderenţi. Vă rog să îi lăsaţi în 
pace! Şi noi am fost putzoi. Putzoismul 
şi mucii şterşi cu mâneca sunt drepturi 
inalienabile ale pansexualului care vi-
sează să fie scorbura unde ursul bagă 
veveriţa, la înaintare.

Scriu cu detaşare despre subiect, 
pentru că sunt asimilat ca decreţel pe 
bază de coincidenţă. M-am născut în 
perioada aia (1970), atât. Sunt decreţel 
de valul doi. Decreţeii de rang înalt s-au 
născut în 1967 (a doua jumătate a anu-
lui), 1968, maximum 1969. Ei sunt ade-
varaţii decreţei, pentru că PĂRINŢII 
LOR FUSESERĂ LUAŢI PRIN SUR-
PRINDERE. Fac şi demonstraţia. În 
anul meu de liceu (Sf. Sava), clasele erau 
până la litera J. Când noi eram până la "a 
noua J", clasa a douăsprezecea se întin-
dea până la "a douăşpea Y sau Z". Iar în 
alte licee s-a ajuns chiar la Z1, Z2, Z5.

Fiindcă îmi place să risc, le adresez 
congenerilor mei (celor inteligenţi, ni-
cidecum biciclozaurilor "în trend") do-
uă rugăminţi, legate de Marx şi Ceau-
şescu.

Marx. Venea dintr-o famile bogată, 
era un escroc cu educaţie, care cheltuia 
mai mult decât producea. Burghezul 
bagabont a întemeiat materialismul di-
alectic de nervi că nu-i dădea familia 
bani să stea mai mult pe Coasta de 
Azur. Nu mai acuzaţi un filozof - haha-
leră pentru ce a scris acum peste 150 de 
ani. E ca şi cum Cioran ar fi fost trimis 
în judecată pentru instigare la sinuci-
dere. Scriitorii şi filozofii merită citiţi, 
nu urmaţi. Pot fi şi citaţi. La cârciumă, 
ca să epatezi corporatistele, pe care ori-
cum nu le interesează ce zici. Comu-
niştii l-au fetişizat pe Marx ("v-am spus 
să nu-l fetişizaţi pe Marx!" scria Adrian 
Păunescu, în poezia "Analfabeţilor", 
publicată în 1979, în revista "Familia" - 
protest anticomunist făcut la timp), iar 
noi îl demonizăm pe Marx. Ce s-ar mai 
distra canalia bărboasă din secolul 
XIX, dacă ar şti cum a răscolit secolele 
XX şi XXI!

Ceauşescu. Făceţi-l ticălos, făceţi-l 
dictator, făceţi-l incult, nicio problemă! 
Dar nu-l mai faceţi prost, fiindcă ştiţi 
să pronunţaţi în engleză nişte titluri de 
filme sau nume de oraşe. Extraordi-
nici, extramorocar, ce culţi sunteţi! Dar 
puţini dintre voi pot să spună, fără Go-
ogle, ceva despre istoria acelor oraşe 
sau să enumere oameni de Larousse 
care s-au născut acolo. E absolut jeni-
bil, pe bune, absolut jenibil! Vă dau un 
exemplu de superficialitate a decreţei-
lor. Zilele trecute am revăzut filmul 
"Deer Hunter", cu De Niro tânăr. Ma-
rea caterincă a prietenilor mei era să 
găsească un bleguţ şi să-l întrebe ce în-
seamnă "Deer Hunter" (vânătorul de 
cerbi, deer e cerb), iar ăla să răspundă 
"Dragă vânătorule"( dragă - dear). Ce 
calambur fericit, câtă ingeniozitate, ce 
miza mare!

Nu încape, însă, îndoiala că decre-
ţeii sunt mai bine aprovizionaţi intelec-
tual decât pansexualii aştia mici. Am 
auzit chiar că mucoşii de dreapta din 
Piaţa Victoriei ar reprezenta noua stân-
gă progresistă europeană, Mamăăăă, 
care m-ai făcut şi m-ai alăptat! Tefeloa-
zele seamănă cu acele cireşe de la su-
permarket, expuse în lădiţe cu eticheta 
" fructe tratate cu imazili şi thiabenda-
zole (mă îndoiesc că am transcris bine, 
n.m.), coaja   nu se recomandă pentru 
consum". Da, dom'le, neomarxiştii atei 
sunt nişte cireşe fără coajă, dar permi-
teţi-le să-şi facă numărul! Fiţi îngădui-
tori, pentru că şi noi am fost putzoi. n
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Asistăm neputincioşi la un meci care nu are 
nicio logică după cum se desfăşoară. Preşedintele 
unei țări cândva cu ştaif, se războieşte cu pre-
şedintele celui mai mare partid. Pe de altă parte, 
şi unul, dar şi celălalt, declară că îşi iubesc țara 
mai mult decât ne-am imagina noi. Aş vrea să 
mă exclud din categoria „noi”, pentru că nu 
am motive să îi cred. Niciunul nu a fost sufici-
ent de convingător cu o asemenea declarație. 
Vorbe din astea aud de aproape 29 de ani. Şi? Cu 
ce m-am ales?

Când nu e în Florida, la plajă, sau în Austria, 
la schi, Klaus Iohannis face praf siguranța 
națională. Uneori o face praf tăcând, adică fă-
cându-se că nu vede abuzurile îngrozitoare ale 
erei Băsescu; alteori, o face praf vorbind şi 
acționând. Din 2017, de când apar, uneori zilnic, 
dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile din 
justiție, preşedintele României n-a exprimat o 
singură luare de poziție. 
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