
Unii cU Sfânta 
Maria, alții  

cU „LGBt face 
ordine!”

Pe puncte.
1. Diaspora se pregătește de mi-

ting. Chestiune de gust. Mă rog, nu 
se pregătește Diaspora, ci Organizația 
Rezist, în numele Diasporei. Iar lu-
mea serioasă se pregătește și ea pen-
tru o sărbătoare cu adevărat impor-
tantă. Sfânta Maria. Pe 15 august. Va 
fi liber de miercuri până duminică. 
Nașul se sfătuiește cu finul, băieții 
caută city-break-uri la Mediterana 
sau camere pe Litoralul nostru ori la 
munte, alții merg la rude, la țară. Dar 
decreștinații de la Rezist n-au treabă 
cu Sfânta Maria. Au, în schimb, tu-
peul, să compare Piața Victoriei cu 
Piața Universității. În Piața Univer-
sității era plin de preoți. E drept, pe 
urmă a adus Iliescu minerii și mun-
citorii de pe platformele industriale. 
Se striga "IMGB face ordine!" Acum 
se va scanda "LGBT face ordine".

2. Pe unii diasporezi îi reprezenta 
un anume Cioacă, dar alții diaspo-
rezi s-au certat cu domnul Cioacă, 
situația e foarte complexă, n-o înțe-
legem noi. Vor ajunge la București și 
coloane de patrioți din Italia și Aus-
tria. Au pornit deja. Oamenii stau 
perfect cu sănătatea mintală. Înjură 

comunismul, la 28 de ani de când au 
murit și viermii care l-au mâncat pe 
Ceaușescu.

3. Insist pe subiectul de la punc-
tul 2. Dacă Diaspora va striga împo-
triva ciocoiașului cu mustață, care a 
pus-o șefă de C.A.P. (Guvern) pe 
țesătoarea fruntașă Viorica - e per-
fect! MUIEPSD pare o variantă ră-
coritoare pe căldura asta. La Realita-
tea TV ni se prezintă chiar și un clip 
în cea mai curată limba română. E 
pe placul intelectualilor stricți când 
vine vorba despre gramatică. "Liva-
che și cu fetele SUGE adânc bugete-
le." Refrenul e duios: "Pușcariaaaa, 
detențiaaaa!". Eeeee, dragă Diaspo-
ra, aici ne despărțim! Nu se poate să 
ridici osanale unor instituții de forță 
care au băgat oameni la pușcărie și 
au lăsat acasă copii fără părinți. Plus 
că voi nici nu știți exact ce se întâm-
plă, sunt subtilități care vă scapă, di-
asporezilor! Individul amfibiu și vas-
cos pe nume Dragnea joacă la mai 
multe capete, el are o relație frumoa-
să cu instituțiile pe care le iubiți și le 
cântați voi.

4. Fiindcă eu chiar iubesc Diaspo-
ra, promit că o să mă uit, vineri, la 
miting. Timp de patru minute, după 
ce mă voi întoarce de la plajă. Dar 
trebuie făcut ceva concret pentru 
Diaspora. Așadar, fii atent, nea Drag-
nea! I-a cinstit Guvernul - trenul 
gratis! - pe studenții care înjură Gu-
vernul? Da. Atunci, același Guvern 
să suporte și transportul diasporezi-
lor veniți să înjure, ați ghicit, Guver-
nul! Așa-i corect.

5. Când Ion Băieșu i-a întrebat pe 
Pleșu și Liiceanu, la Casa Scriitorilor, 
în urmă cu peste 30 de ani, dacă ei 
știu ce-i aia o muie, filozoful Gabi s-a 
supărat și l-a atacat pe Băieșu, în "Ușa 
interzisă". Zilele trecute, domnul Lii-
ceanu a salutat, într-un text, tocmai 
ce detesta în tinerețe. Dacă l-aș 
cunoaște personal, l-aș ruga două lu-
cruri pe domnul Liiceanu. Dar cum 
nu-l cunosc, nu-mi permit. Întâi l-aș 
întreba care o fi sensul expresiei po-
pulare "Ești bătrân și știi mai bine: vâ-
na p... din c... vine?" În al doilea rând, 
mi-aș dori să aflu - repet, nu de la 
domnul Liiceanu! - dacă, după 70 de 
ani, Viagra se ia și pentru limbă. n
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1€ 4.6426 lei
1$ 4.0024 lei
1chf 4.0218 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.474 
Ripple XRP
      $ 0,3392 
Ethereum ETH
 $ 361,16

În 1970, într-o carte pe care nu ai cum să o 
uiți, „Fiecare cu părerea lui”, Tudor Mușatescu 
scria că „atentatul de la Sarajevo a fost picătura 
de apă care a dat foc fitilului Primului Război 
Mondial”. Definiția lui nu ascundea adevărul 
sub haina umorului. Dimpotrivă, îl scotea la 
suprafață cu un chip nou. Și, la fel, și celelalte 
definiții din carte. Venind la ce se întâmplă 
acum, mai bine zis la ce se pregătește, mă în-
treb, lăsând umorul deoparte, dacă mitingul 
Diasporei nu este cumva picătura de apă care 
poate da foc României?

„Unitatea 
de elită” 
pune 
tunurile 
pe Kovesi


