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Cântăreața Ruby trăgând din greu la sală...
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1€ 4.6519 lei
1$ 4.0776 lei
1chf 4.1024 lei

Bitcoin BTC
$ 3.999 

Ripple XRP
      $ 0,3526 
Ethereum ETH
 $ 111,46

RadIcal... 
de Tatoiu

De ce Put 
fesele Roz ale 
demoCRației? 

Put-in  
baby boom 

 
Pentru ca lucrurile să fie clare definesc 

noțiunile. Fesele sunt niște părți, cărnoase 
(după dex), ale posteriorului unor anima-
le. Buci pe înțelesul tuturor. Elemente de 
design creativ pentru cosmetizarea  elimi-
nării  rezultatelor puturoase ale procesării 
surselor de viață ale organismului. Roz, 
atunci când carnea este proaspătă și bine 
întreținută de valoarea nutritivă a resurse-
lor de hrană. Democrația este în acest con-
text un organism, care precum al mamife-
relor cu fese, se hrănește cu drepturi și vo-
turi și produce dejecții sub formă de taxe. 
Din ce în ce mai multe pe măsură ce orga-
nismul se dezvoltă și nevoile cresc 
proporțional cu drepturile. Numărul votu-
rilor face diferența. Cât de multe. Fără să 
conteze câtă  înțelepciune și cunoaștere re-
prezintă. Se spune, ascult și eu vocea “de-
mosului”, că Jean-Jacques Rousseau, JJR, 
este părintele democrației moderne. Pă-
rintele Contractului social ce a generat sta-
tul social din zilele noastre. Cu fese roz, 
greu de spălat de dejecții, de taxe. Ce bine 
era la sfârșitul secolului 18, să visezi la uto-
pii din patul unor aristocrate plictisite de 
soți totalitari. Totul pentru omul ales, prin-
tr-un altfel de vot astăzi, cât mai mult de la 
mulți  oameni, de la cei care nu știu să se 
ascundă de mâna lungă a celor care se legi-
timează prin voturile îngurgitate de la po-
porul ghiftuit de drepturi virtuale. Uite că 
poporul francez, cocoșat de drepturi, chiar 
crede în utopia lui JJR. Nu mai vrea să se 
mulțumească cu fesele roz. Nu mai vrea ta-
xe. Nu mai vrea orgasme virtuale. Vrea 
unul pe bune. Nu se poate. Totul costă în 

lumea reală. Chiar și filozoful plezirist ne 
spune că libertatea la care visăm depinde 
de banii pe care îi avem și în goana către 
aceștia devenim sclavii acelora de care de-
pindem să îi obținem. Resursele care ne 
dau aripi virtuale... Din întâmplare sau 
poate că nu, depindem de aceia care au ac-
ces la decizie pentru că sunt reprezentanții 
poporului indiferent de competențe și 
educație. Poporului cu fese-taxe înghițite  
la un capăt și vot de black Friday la celălalt 
capăt. Civilizația modernă, cu ghilimele, 
se bazează pe o utopie. Egalitatea și frater-
nitatea  nu pot fi furnizoare de libertate re-
ală, adică de bunăstare materială în 
accepțiunea lui JJR, fără a cere fiecăruia să 
participe material după posibilități. De la 
bănci, corporații, până la asistatul social. 
Mișcările din Franța de astăzi, țara lui JJR, 
reprezintă palma dată patetismului dul-
ceag al duplicității promovate de progre-
sismul fără acoperire (dacă taxele aberante 
pe muncă în Franța au vreo justificare non 
aberantă). Franța a devenit țara unde în 
numele drepturilor tuturor  grupurile care 
nu au voturi suficiente să hrănească mon-
strul democrației moderne nu mai au ni-
cio șansă de supraviețuire. De ce put fesele 
democrației? Eu cred că din cauza produ-
selor de curățare. Care promit cât reclame-
le fără acoperire la teleshopping. Cică 
prințul saudit a fost lăsat în offside după o 
presupusă execuție  de contestatar, dar în 
particular s-a întâlnit cu liderii aleși de po-
poarele iubitoare de libertate finanțată de 
bani. Liderul rus PUT-in, care tocmai s-a 
răstit “democratic“ la vecinii din Ukraina e 
îmbrățișat constructiv. Ca să nu dea prea 
mult din brațe. Președintele nostru merge 
să semneze la Marakesh un acord pentru 
migrație, pe sub masa parlamentului, în-
călcând Constituția,  după săruturi lipi-
cioase în alcov cu guvernul de aici și de  
aiurea, China încalcă drepturile omului 
doar parțial așa că e partener de nădejde 
pentru viitor până la noi informații decla-
sificate din diferite cancelarii. Turcia este o 
democrație pentru că are bani de curățenie 
a feselor. Germania e campioană la expor-
turi extra UE. Rusia iubește democrația și 
fesele ei europene. După Sartre, intelectu-
alii de suflet ai Franței iubesc libertatea. 
Din Rusia. Melanchon din Franța a luat 
27% din voturile studenților și șomerilor 
din nord printr-un mesaj de susținere a 
Venezuelei  lui Maduro și a Cubei. Poporul 
să hotărască. Așa zice JJR. Doar că “papa” 
costă. Cine plătește plăcerea maselor? 
Idioții care cred în justiție și palavragii cu 
mânecuțe, gen Macron. Doar odată... Și 
vreau să știu cât mă costă să plătesc. Proștii 
care acceptă să fie taxați de democrație se 
enervează. Adevărul vindecă, iar minciu-
na alimentează mirosul pestilențial al ra-
hatului dintre buci. Democrația progresis-
mului pute. Lumea s-a schimbat și bucile 
democrației sunt evaluate de agenții  vi-
danjori. Rebus sic stantibus. n

Lanțul de iubire dintre România și comisarul 
european Corina Crețu a crăpat. I-au zăngănit 
zalele și acum se împrăștie pe dușumele. De fapt, 
nu de lanțul de iubire dintre ea și România cred 
că este vorba, ci de cel dintre ea și PSD. Este doar 
o chestiune de viziune. De aici, țara se vede for-
mată din PSD și restul. De la Bruxelles se vede 
diferit, Iohannis și restul. În ecuația asta, PSD nu 
apare decât cu minus în față, așa că nu e luat în 
calcul decât dacă e vorba de pus la colț. Nici dis-
cursurile Vioricăi Dăncilă, nici intervențiile te-
levizate ale lui Dragnea, Tăriceanu sau Liviu 
Pleșoianu nu schimbă prea mult situația. În 
schimb, cele ale Corinei Crețu arată către ce se 
îndreaptă lucrurile. pagina 5

Îți iei, pe neașteptate - buf, buf! - o palmă sau un 
pumn. Asta e. Trece. Dar teama că te va izbi decisiv, 
peste o săptămână sau peste șase luni, un adversar 
de teapa ta e mai nimicitoare decât pumnul pe care 
l-ai putea lua de la un campion mondial la box. În 
situația asta e Dragnea. E speriat fiindcă a ajuns 
mai singur decât Ceaușescu în decembrie '89, dar 
tot nu vine "decisiva".
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