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Văd că s-a dat drumul la muie, 

de vreo două săptămâni se amuză și 
intelectualii inhibați, e o efervescen-
ţă a muiei pe facebook, nici nu se 
mai face să spui sex oral, că râd de 
tine absolventele de SNSPA. Dom'le, 
s-a emancipat Academia de activiști 
Ștefan Gheorghiu! Va intra muia în 
manualul de propagandă. 

Boooon. Dacă tefeloazele au fă-
cut regulile, atunci așa jucăm. Un 
geniu din diaspora, un erou pe care 
comuniștii nu l-au lăsat să se  reali-
zeze în țara natală (Ciuma Roșie, 
Bolșevicii, Corupția Ucide, reper-
toriul e amplu), și-a pus pe plăcuțele 
de înmatriculare suedeze MU-
IEPSD. Sigur, PSD merită cele mai 
auguste urări. Dar eu știam că pros-
toboii anilor '90 își comandau nu-
mere de rable din trei cifre, pe care 
scria SEX, XXL, BOS. Astăzi, eroii 
se legitimează cu MUIE. Încerc să 
evit locurile comune, cum ar fi "de-
pinde de care parte a cotorului de 
afli." Dar diasporezii, dacă tot și-au 

părăsit țara din cauza comuniștilor 
(Ciuma Roșie,"chestii, socoteli", 
am citat din Titus Popovici, nu din 
Mihăilescu-Brăila, că Titus Popo-
vici, membru CC al PCR, a împins 
spre ecran vorbele șmechere și sub-
versive din filmele românești), cred 
că s-au prins de care parte a coto-
rului se găsesc. N-aș avea nimic cu 
ei, dar mă enervează crunt când  
dumnealor cunosc justiția din Ro-
mânia, de la distanță, și, mai ales, 
când mă duc eu în străinătate. Mă 
scobesc de bani să ajung în Italia 
sau Franța și vine câte un mâhnit 
să-mi povestească eroismele lui. Pe 
banii mei, pe timpul meu bine 
împărțit. La Taormina, de pildă, îl 
admirăm pe șeful de sală din resta-
urantul hotelului, un sicilian de 79 
de ani. Bătrânul cu sacou și papion 
(aerul frigea, 40 de grade) lua co-
menzile pe tabletă, îți recomanda 
ce pește să mănânci și cu ce vin se 
potrivește spada sau ombrini. Re-
stul chelnerilor-muncă de picoli.  
Printre ei, o româncuță din Bacău, 
care își disprețuia șeful. "Moșul are 
o parte din acțiuni. Vine la opt 
dimineața, pleacă la douașpe (ea 
zicea doișpe) și, în rest, fute lumea 
în cur. Stă toată ziua aici și ne-o dă 
la muie, altceva nu știe să facă".  Ea 
știa, vă dați seama. Doamna Ein-
stein.  

Muia, ca leitmotiv al verii, s-a 
extins peste tot. Răzbate, cum e 
normal, pe stadion- crainicul de pe 
Arena Națională provocă publicul 
"Steaua unuuuu, Dinamo, pauză 
luuungăăăă și apoi toate tribunele 
muieeeee", inclusiv tribuna zero, 
unde erau boierii cu copiii - dar 
întâlnești muia și pe facebook, un-
de mămicile se regalează cu Muie 
Dragnea, deși mustața aia de bufe-
tier slinos pare mai degrabă o bari-
eră, un indicator de ocolire. 

Homosexualii ar fi chiar fraieri 
să nu profite. De ce să nu crească și 
ei copilași, dacă mămicile naturale 
se exprimă atât de elevat? Nu mai 
avem mult până când vom auzi că 
mămica pe bază de adopție, după 
ce și-a tuns părul de pe piept, și-a 
cumpărat  "niște săndăluțe numă-
rul 43". n
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1€ 4.6283 lei
1$ 3.9487 lei
1chf 3.9942 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.749 
Ripple XRP
      $ 0,4318 
Ethereum ETH
 $ 431,59

Niciodată pudoarea nu m-a dat afară din ca-
să. Am luat lucrurile așa cum sunt, fără a-mi face 
prea multe probleme. De aia și spun, încă de la 
început, că doamnele care simt că sunt pe cale să 
se revolte, sufocate de furie ieftină sau cu gâtul us-
cat de sfială, n-au decât să-și ducă nepoții și copiii 
în parc și să nu citească niciun rând de aici. Atenție, 
însă. Și asta nu este o glumă pe care unii ar pu-
tea-o considera nereușită. Următoarele generații 
de bebeluși au toate șansele ca atunci când vor 
rosti primele cuvinte să înceapă cu muie. Nu ma-
ma, nu tata, nu apa. 

PNL este un partid al moralității. Pe dracu'! 
În PNL nu există disensiuni. Serios? PNL este 
un partid în care oricine își poate exprima liber 
opiniile. Poate pe vremea lui Brătianu. PNL este 
partidul în care nu există lupte subterane pen-
tru putere. Aici, cred că Orban, să-mi fie cu ier-
tare, era beat criță când i-a ieșit o prostie ca asta 
din gură. pagina 6
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