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Multinaționalele 
în cor:  

„E-ee-eee, 
«ne doare» 

taxele!“
Au intrat copiii în vacanță, iar 

corporatiștii în colaps. Să-i dăm 
drumul, cu zurgălăi, cu tot ce tre-
buie! "I-ii-iii, haideți copii la schi! 
E-ee-ee, «ne doare» taxele!"

Toată Europa înjură multina-
ționalele și băncile, dar generația 
fast-food din România plânge de 
mila lor. În primă fază, vor plăti 
prețul corect  băncile, băieții care 
ne exploatează resursele naturale 
și oamenii cu suflete mari care se 
ocupă cu jocurile de noroc. Stau la 
coadă firmele de IT, telefonie mo-
bilă și supermarkerturile.

În Europa se sparg geamurile 
băncilor. La noi e cu "vaaaai, săra-
ca băncuță, care m-a făcut sclavul 
ei pe 30 de ani!" Iar propaganda 
merge la foc continuu și încrucișat. 
Ca Napoleon în Egipt, în lupta cu 
mamelucii - "măgării și savanții la 
mijloc." Savanții sunt ziariștii 
cunoscuți. În spatele ziariștilor ca-
re urinează lacrimi de mila 

multinaționalelor se ascund con-
tracte de publicitate și de PR. E su-
ficient să vă uitați în dreapta și în 
stânga, deasupra și sub fusta texte-
lor de jelanie ca să vă dați seama că 
am dreptate. Sigur, sunt și măgăruși 
care nechează gratis. Ei intră în ca-
tegoria slugilor care se bucură când 
sunt sodomizate. 

Mi-a plăcut mult de tot poe-
zeaua "Pleacă băncile!" O recită 
toți corporatiștii. Versurile, însă, 
le-am făcut eu. "Aoleuuu, aoleu-
uu, /fără bănci îmi va fi greu, /e 
trist și creditul meu,/ mă înscriu 
în usereu,/ plătesc cu cardul me-
reu/ și când iau iaurt de un leu." 
Nu pleacă băncile, nu pleacă! Din-
tr-un singur motiv. Fiindcă nu pot 
lua și fraierii cu ele. Fraierul ro-
mân nu mai are nume. Are PIN. 
Suntem singurul popor care își 
iubește cămătarii.

Pe lista plânsului se evidențiază 
și aitiștii. Și ei vor părăsi patria. N-
am fost așa speriat de când ne-a iz-
bit Simona Sensual cu un mesaj la 
fel de tulburător, fiindcă divei nu i 
se permitea să conducă fără car-
net. Am versuri și pentru tocătorii 
de tastaturi. "Of, a plecat pe front, 
aitistul bagabont!", dar mă gândesc 
să schimb "aitistul bagabont" cu 
"autistul tont". Când aitiștii îmi vor 
lipsi, mă voi întoarce la tricoul meu 
cu Steve Jobs. Fiind niște tipi cu 
personalitate, aitiștii și corporatiștii 
și-au făcut tricouri cu Steve Slujbă 
(Șomaj), după ce a mierlit-o. Am și 
eu tricou cu Jobs. Îl țin în mașină. 
S-a cam ferfenițit. Și șterg cu acea 
cârpă tot, absolut tot ce lasă păsă-
rile pe geamurile laterale.

Dar cel mai tare smiorcăici a 
fost un nene care vorbește în nu-
mele cazinourilor, un fel de sindi-
calist de tripou. Omul a zis că pro-
fitul unui cazino, în medie, de pe 
urma unui spin de ruletă, este 2,72 
la sută din suma jucată la masă, iar 
Statul rapace a pus nu știu ce taxă 
samavolnică de 3 la sută. Sfâșietor, 
sfâșietor, s-au certat parul cu im-
parul și roșul cu negrul, plâng și 
vecinii, plâng și orfanii! n
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1€ 4.6598 lei
1$ 4.0610 lei
1chf 4.1148 lei

Bitcoin BTC
$ 4.060 

Ripple XRP
      $ 0,3694 
Ethereum ETH
 $ 108,91
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Nu sunt vorbele mele. Repertoriul meu e mult 
mai bogat și mai suculent când vine vorba de 
Klaus Iohannis. Cuvintele îi aparțin lui Rudel 
Obreja, la ieșirea din penitenciar. I s-a adresat 
președintelui direct, fără delicatețuri, făcând refe-
rire la justiția pe care acesta o apără. Punctual, o 
justiție care, din 2014, s-a aplicat la Înalta Curte 
dincolo de lege. Sună ca naiba, cum să faci justiție 
dincolo de lege? Uite că se face, care e problema? 
A făcut-o și Livia Stanciu, a făcut-o și Cristina 
Tarcea, din postura de președinte al Înaltei Curți 
de Casație și Justiție. pagina 5

Pe data de 4 decembrie dezvăluiam că noul 
ministru al Apărării a declanșat procedurile 
pentru schimbarea generalului Ionel Ciucă din 
fruntea Statului Major. Mișcare înlesnită de 
faptul că mandatul acestuia înceta de facto în 
ianuarie. Dar îngreunată, ce-i drept, de presiu-
nile venite de la Palatul Cotroceni pentru pre-
lungirea cu cel puțin un an a mandatului lui Ciu-
că, generalul cunoscut drept cel mai loial iohan-
nist din sistem. 

Fifor, 
Ciucă...
Cine 
urmează ?

Să-ţi fie 
ruşine, 

iohannis!

Revelionul în 
bucureşti, 
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