
„Punguța  
cu doi bani“, 

o Poveste 
șovină 

 
„A apărut nu știu ce melodie”. 

„O știu și io, o știu și io!”. „Mi-am 
cumpărat blugi de la firma Hau-
Hau”. „Îmi ia și mie tata, îmi ia și 
mie tata!”. Așa se petreceau lucruri-
le în ultimele clase din școală gene-
rală și la începutul liceului. Trebuia 
să fii la curent cu tot, să imiți tot ce 
apare. 

La fel procedează azi românii 
bruxelloși, cu vârste între 40 și 60 
de ani. Le place să se depersonalize-
ze, sunt topiți să se uniformizeze, 
adoră să se updateze. Nu ești bici-
clist de Calea Victoriei, oengist pu-
cist sau goarna din Societatea Civilă 
dacă nu contești „valorile heterose-
xuale”. „Ce sunt alea?”. Bravooooo, 
bravooooo, atunci să renunțăm la 
valorile heterosexuale. 

„Ce vrei să faci în viață, iubito?”, 
va întreba balerinul pensat și epilat. 
„Vreau să mă fac tanchistă!”, va răs-
punde duduia pădurar. Preoții sunt 
considerați retrograzi. Ca să dai bi-
ne pe Facebook, îl ironizezi pe Ar-
senie Boca. În condițiile astea, pro-
pun să ne botezăm copiii la coafor. 
Hair-style-istul trendy-gay va pro-

păvădui din revista LGBT. Pușcăriile 
să fie mixte, iar gardienii — niște 
sosii ale Alinei Mungiu, cu pașaport 
norvegian. Vestiarele de la centrele 
SPA — tot mixte. La piscină sau la 
plajă, bărbații vor purta tanga, iar 
femeile short-uri model gogoșar, 
până la genunchi. Dacă ne supără, 
în trafic, alt șofer, îl vom înjura 
zdrobitor: „fată, nu-i frumos să 
depășești fără să semnalizezi, fată, 
mai du-te-n păsărică mea, fată!”. La 
raionul de cosmetice, spuma de 
bărbierit se va vinde la pachet cu 
tampoanele pentru menstruație. 
Am și  subiectul cu care fratele Ali-
nei Mungiu, regizorul, poate câștiga 
Oscarul, Cannes-ul și Ursul cu laba 
întinsă, de la Berlin. Scenariu: un 
homosexual, provenind neapărat 
dintr-o minoritate etnică, este dis-
criminat de bestiile heterosexuale, 
care nu sunt de acord ca tandrul 
homosexual să le convertească fiii. 

S-a terminoiu cu discriminarea 
în țara asta! De ce bărbații să aibă 
două testicule și femeile niciunul? 
Hopa, „Punguţa cu doi bani” e o 
poveste șovină! Fiecare bărbat va fi 
obligat să renunțe la un ban din 
punguță și să-l doneze unei femei. 
Astfel, vom pune în practică zicerea 
folclorică „dacă baba avea un coi, 
era ministru de război!”. 

Aceeași poveste cu fumatul. Nu 
e bine să tragi din țigară în fața unui 
nefumător. Dar poluarea, benzina 
și dioxinele îl ajută. n
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1$ 3.9517 lei
1chf 4.1782 lei

Bitcoin BTC
$ 6.752 

Ripple XRP
      $ 0,5817 
Ethereum ETH
 $ 246,75
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Mamă, și ce vijelios au mai pornit ei la lupta 
cea mare împotriva șefului! Pfuu, și cum au mai 
fost puși cu botul pe labe, sfârșind prin a fi 
umiliți și motiv de râsete printre colegii din 
Parlament! Da, la puciștii din PSD mă refer, ei 
sunt în aceste zile chintesența bancurilor cu po-
liticieni și definiția rușinii! „Scrisoarea celor 
Trei” a fost mototolită și aruncată la coșul de 
gunoi al istoriei, iar autorii, pedepsiți cum nu se 
așteptau, dar mai ales nu își doreau - trăiesc cu 
rușinea de a fi fost iertați chiar de cel căruia îi 
cereau capul! 

Un nefast record în ultimii zece ani. Italia, 
Franța, Georgia, Rusia, Serbia, România și Ucrai-
na au înregistrat un număr imens de cazuri de 
îmbolnăvire cu rujeolă. Și de morți. Extrem de 
contagios, virusul rujeolei se transmite pe cale 
aeriană. Dacă o persoană atinsă de rujeolă stră-
nută într-o cameră apoi o părăsește, virusul ră-
mâne în aer și se poate transmite la altă persoa-
nă chiar și după mai multe ore. În 1960, un vac-
cin a fost dezvoltat pentru a lupta împotriva 
acestei maladii. 
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