
Acnee și 
Marlon 
Brando

De fiecare dată când mă gândesc 
la următorul text îmi propun să 
scriu măcar două, trei fraze și des-
pre Diaspora. O colosală prioritate 
- Diaspora. Și uit, stimați cititori, 
uit, nenorocitul care sunt uită! Azi 
nu voi mai uita.

Până atunci, mă simt dator să 
subliniez că tinerii frumoși (în spe-
cial Andreea Pora și Grigore Carti-
anu) și liberi (cei mai mulți nu 
muncesc, fiindcă i-au obstructio-
nat Ciuma Roșie și Hidra Bolșevică) 
au dreptate. "Parlamentul e o 
rușine", de când a intrat USR acolo. 
"Pesediștii și ALDE vor să dea legi 
pentru ei". Trădătorii de țară vor să 
dea legi pentru ei, în loc să dea legi 
pentru corporații, pentru Soros, 
pentru Securitate și pentru procu-
rorul Portocală. Citez din Portoca-
lă, prins într-o înregistrare, fiindcă 
asta-i viața, binomiștii se sifonează 
și între ei. "L-am ars pe Ștoalfă du-
pă zece ani. Pentru simplul motiv 
că m-a înjurat de mama. Și când l-
am prins, l-am paradit!" Da, l-a pa-
radit! De asemenea oameni are ne-

voie Statul Multinațional Tefelist. 
Binomistul Portocală posedă o me-
morie prodigioasă, de papagal Ka-
kariki ("specie de papagali băgăreți, 
care verifică tot ce găsesc și, din ca-
uza curiozității lor excesive, sunt 
predispuși unor accidente", potri-
vit www. zooland. ro), Portocală 
nu rămâne dator, Portocală 
folosește România ca pe o rezervație 
Haules. Nu știu cine-i Ștoalfă, dar 
vă dați seama ce paradeală ieșea 
dacă Ștoalfă ii trăgea binomistului 
și un upercut ? Hauuuuu, poate 
citește Portocală textul ăsta! Cred 
că mă va ierta, peste nouă ani, când 
s-o libera el. Să se libereze de griji, 
am vrut să scriu. Doamneeee, ce 
mă distrează un reporter de la Ro-
mânia TV! Grozav ziarist! Fuge 
după Portocală prin fața tribunalu-
lui și strigă "Mirciulică, nu mai ești, 
bă, periculos, nu mai paradești oa-
meni?" Aș mai avea o curiozitate. 
Cu cine au tefelistele (n-am scris 
tefelizdele, deoarece nu suport 
complimentele gratuite) vise eroti-
ce? Cu paraditorii sau cu mascații?

La opaișpe că vine șaișpe, am 
făcut o descoperire! La Realitatea 
TV. Îl cheamă Pavel Popescu, abia 
a împlinit 30 de anișori, e deputat 
PNL, dar are loc lejer și la USR, își 
ratează destinul dacă nu se mută la 
USR. Va rog să-i căutați poza pe 
internet, fiindcă merită să ajungă 
celebru! Are un chip de medalie, 
mai exact de medaliat la toate 
olimpiadele de chimie. Era în stu-
dio, combătea, suferea, i se infla-
maseră obrajii, declama din ini-
mioară, îi săreau revolta din acnee 
și șmecheria din dioptrii. "Cu 
mafioții te înțelegi mai bine decât 
cu pesediștii, pentru că unii mafioți 
au onoare." Dududududum, du-
dudududum, față în față Marlon 
Brando și Popescu, durul de cofe-
tărie! Când eram în liceu și apărea 
un elocvent ca Popescu, golanii 
(accentuez, golanii, nicidecum eu) 
îl întrebau "auzi, Piscoțel, tu ai vă-
zut-o vreodată pe Neagra?" Între 
timp, moda s-a schimbat, Neagra 
s-a tuns sau chiar a chelit.

Pfoaaaai, iar n-am băgat nimic 
despre Diaspora! n
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În Loc să AfLe cine A trAs...

1€ 4.6564 lei
1$ 3.9379 lei
1chf 4.0128 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.681 
Ripple XRP
      $ 0,6769 
Ethereum ETH
 $ 606,35

Gata, e momentul lui. A venit clipa, mi-am zis. 
Acum am să văd un Rareș Bogdan cum face istorie 
la tavă și patriotism împănat cu zicale închipuite. 
Era momentul ca țara, țara aia a lui de vreo 10.000 
de speriați care n-au somn, să iasă în stradă. Nu 
pentru că ar avea vreun cuvânt de spus, dar când 
buciumașul imposturii sună peste dealurile igno-
ranței ei trebuie să fie gata. Să fie gata la ce? E, asta-i 
acum, de ce să intrăm în amănunte? Să fie gata să-i 
iasă lui socoteala. Nu aia, de ce vă gândiți la prostii? 
Să-i iasă socoteala la audiență, căci mai sunt două 
șomeroaice care se uită la filme porno în loc să caște 
gura la emisiunea lui.
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