
Copii, ridiCați-vă 
în picioare,  
Că a venit  

domnul profesor 
de pedofilie!

Îndrăznețul Minister al Edu
cației Naționale dorește "o rețea de 
educatori împotriva mentalității 
conservatoare, dar pentru diversi
tate și un alt tip de familie." Citez 
de pe o agenție de știri. Și nam 
terminat.

Acesta este izbutitul proiect 
pentru "Strategia națională de 
educație parentală 2018  2025", 
menită săi învețe pe elevi "să nu 
aibă mentalități conservatoare și 
atitudine care idealizează familia 
tradițională." Avangardistele cur
suri se vor ține de două ori pe săp
tămână, dar strategia include și o 
propunere potrivit căreia părinții 
vor urma cursuri de parenting. 
"Pentru această etapă  de formare a 
părinților, MEN informează că es
te necesară o alocare bugetară de 
295.041.105 lei în primul an, pen
tru 2.553.861 de părinți". Era să 
uit. Geniile din Ministerul Edu
cației, care au de gând să reeduce 
familia naturală, vor să facă, în 
școli, și niște toalete pentru cei ca
re încalcă paritatea băieți  fete, lă

sată de Dumnezeu. Știrea aș fi tra
tato ca pe o glumă, dar am văzut 
la televizor niște imagini de la mi
tingul LGBT, găzduit de emanci
patul oraș Cluj. Pe o pancartă scria 
"Îmi iubesc copilul TRANS." Nu 
știu de ce miam adus brusc amin
te că am un prieten care a fost 
milițian și îi bătea pe homosexua
lii care se strângeau în veceul de 
lângă Blocul Turn  între Cișmigiu 
și Sala Palatului. Dezaprob, deza
prob, dar mereu îl întreb "și când ii 
băteai cu pulanul, delicații ce zi
ceau? «Loveștemă, nemilosule, 
loveștemă, fiindcă merit, da, ne
milosule, da!» Așa se văitau?"

Coincidența face ca, din toam
nă, să mă duc și eu la școală,  pen
tru că încep clasa pregătitoare. Ho
hohoho, de abia aștept primul curs 
de parenting, care să scoată con
servatorismul din mine! Îl voi în
tâmpina frumos pe dascălul neo
marxist. "Copii, ridicațivă în pi
cioare, ca săl salutăm pe domnul 
profesor de pedofilie!" Și pe urmă 
o săi cer bibliografia. Între patru 
ochi. Stați liniștiți, că nu sunt vio
lent! Nici măcar nu o săl scuip, ca 
să nu prindă în greutate. Voi fi 
chiar constructiv, ca Ministerul 
Educației Naționale, voi propune 
niște subiecte pentru teze, extem
porale și alte activități. "Menstruația 
la elevi de gimnaziu și băieți de li
ceu." "La ce vârstă se cade să își la
se mustață o domnișoară de fami
lie bună." "Dumnezeu se scrie cu 
«d» mic și Brânză cu «B» mare." 
"Fotbalul pe tocuri și epilatul in
ghinal în viața fundașului central 
de marcaj, care îl apreciază pe ma
sor mai mult ca pe antrenor." "Viața 
sexuală pe front. Cu ce ojă să se 
dea bravul soldat român, pe un
ghiile de la picioare, ca să nui roa
dă cizmele pedichiura, în timp ce 
mărșăluiește? Soldatul român tre
buie să se ferească de soldatul so
vietic, fiindcă mujicul e trans
mițător de boli venerice, dar e re
comandabil să se lase curtat de sol
datul american, care îl poate lăsa 
gravid, veșnic ferice și cu viză spre 
împlinire!" n
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Bitcoin BTC
       $ 6.272 
Ripple XRP
      $ 0,4766 
Ethereum ETH
 $ 458,08

PAG.
3

Clasa muncitoare este revoltată. Mă rog, nu 
toată. Țăranii sunt și ei revoltați. Nu toți. 
Studenții, la fel. Nu toți. Sugarii nu, pentru că nu 
înțeleg de ce îi cară părinții la proteste. Puteau să 
lipsească intelectualii? Nu! Și ei sunt revoltați. 
Nu toți. Numai spuma cea dătătoare de imbol
duri. Mai pui niște ONGuri, niște cetățeni cu 
pretenții de politicieni și niște partide, și uite 
cum rezultă că România e cam revoltată. Nor
mal, nu toată.

Dată fiind opoziția ALDE și UDMR, PSD nu 
poate să treacă noile Coduri penale prin OUG sau 
asumarea răspunderii guvernamentale, dar nici 
nu mai admite vreo întârziere. Soluția: parlamen
tarii își vor pierde o juma’ de lună din vacanță cu 
o sesiune extraordinară.  
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