
Neouteciștii vor 
o țară ca afară 
și-s mai proști 
ca tovarășii  
de odiNioară 

  
Neouteciștii sunt drăguți foc! Pro

iect de lege depus, în Senat! “Confecțio
narea, vânzarea, răspândirea precum și 
DEȚINEREA de simboluri comuniste 
se pedepsesc cu închisoare de la trei 
luni la trei ani și interzicerea unor drep
turi. Cu aceeași pedeapsă se sancționea
ză utilizarea în public a simbolurilor 
comuniste.” 

Dar tortura, când legalizați tortura în 
anchetă? Fiindcă acum se torturează pe 
blat și zău căi păcat! Neouteciștii vor o 
țară că afară șis mai proști ca tovarășii 
de odinioară. Continuăm cu poezeaua ? 
Nare rost. Ce șiau zis sugarii neodog
matici? “Suntem abili, lumea ne acuză de 
neomarxism, dar cu proiectul ăsta de le
ge ne delimităm, haaap, iam ars pe 
fraieri!” Și ce facem, iacobinilor mici, 
dăm foc și tablourilor cu teme prolet
cultiste, semnate de marii noștri pic
tori? Că statuile au căzut de pe socluri, 
foarte bine, dar unde sunt statuile alea? 
Marea voastră problemă e că legea asta 
vă afectează electoratul. Pe vremuri, la 
recrutarea în armată, caporalul sau ce 
grad avea ăla zicea “cei cu tatuaje, în 
stânga!” Dacă polițiștii de azi vor aplica 
legea voastră și  vor ordona “cei care au 
tatuaje cu Che Guevara, în stânga!”? Ce 
vă faceți ? Se vor strânge ușor 20.000 de 

tatuaje. Dacă admiteți expresia, vă 
operați de tatuaje? Și cine să vă opere
ze? Că doctorii au fost prigoniți pe vre
mea regimului tehnocrat, iar tatuajele nu 
ies cu medicamente. 

Am eu impresia sau tefeliștii sunt 
primii politruci din istorie care au de
venit dictatori înainte de a ajunge la pu
tere? Ceea ce fac ei se numește sau nu 
comunism fascizant? Poate că mă înșel, 
poate, poate. În urmă cu 8090 de ani 
mai erau unii care nu suportau nici co
munismul, nici creștinismul. Și încer
cau ei să întemeieze o nouă religie. Au 
reușit doar în materie de heraldică. Au 
înspăimântat o întreagă planetă cu niște 
însemne încârligate. Cine erau băieții 
aia? Cine, cine?  

Nui compar pe useriști cu ei, Doam
ne ferește! Și mă bucur, chiar mă bucur  
o să scriu îndată de ce  că partidele noi 
vor prinde un 20% la europarlamentare. 
În comparație cu prezidențialele și cu 
scrutinul pentru Camera Deputaților și 
Senat, europarlamentarele au o miză 
școlară. Adică sunt un fel de “cine a luat 
o bucată mai mare din guma de meste
cat, după ce am rupt lama în două, în 
trei, în cinci”. Ciocolata mare o vor mân
ca doar cei 30 sau 35 de europarlamen
tari pe care îi va avea România. Ăia se 
vor scoate frumos cu banii, iar noi, po
porenii, nu contăm. Dar e bine că tefeliștii 
din Parlamentul European se vor com
promite cot la cot cu agramata eminentă 
Maria Grapini. Ați văzut, sper, că Gra
pini, regina gramaticii, a săltat un pre
miu la Bruxelles  “Europarlamentarul 
Anului la categoria Protecția Consuma
torului”.  Nu înțeleg de ce. Știu că Gra
pini e certată cu Monica Macovei. 

P.S. În aprilie 2017, am văzut la Mu
zeul Național de Artă expoziția  “Artă 
pentru popor”. Capodopere și gunoaie. 
Reverențe în fața Puterii. Impostori și 
artiști, de la apostolii proletcultismului 
până la primii pași timizi ai derusificării. 
Azi mă interesează doar capodoperele. 
Corneliu Baba, cu “Odihnă la câmp” și 
ilustrațiile la “Mitrea Cocor”, care lau 
salvat de ostracizare. Ciucurencu  un 
portret de trei metri pe un metru și ju
mătate al Anei Ipătescu și o “Casă a Scân
teii”, în pandant cu lacul Herăstrău. 
Piliuță  “Înmormântare la Flămânzi”, 
patru femei îngropând un țăran, acesta 
fiind tabloul care la făcut pe Piliuță pic
tor mare. Iser  cu un portret al lui Ghe
orghiuDej în picioare, la o ședință, spri
jininduse cu palmele de masa de prezi
diu pe care se află o carte de Lenin. Ia 
ziceți, mă, le dăm foc? Le dăm foc, bar
barilor, le dăm foc? n
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1€ 4.7538 lei
1$ 4.2013 lei
1chf 4.2284 lei

Bitcoin BTC
$ 4.069 

Ripple XRP
      $ 0,3116 
Ethereum ETH
 $ 138,27

exClusiV

Anunțul inevitabilei mutări a Ambasadei Ro
mâniei de la Tel Aviv la Ierusalim a făcut explozie 
în curtea Cotrocenilor. „Primministrul Viorica 
Dăncilă demonstrează, încă o dată, totala sa 
ignoranță în domeniul politicii externe și în ceea 
ce privește luarea unor decizii importante ale sta
tului român. Din dorința de ași revendica o deci
zie care nu aparține doar Guvernului României, 
așa cum dorește să lase impresia, Primministrul 
Viorica Dăncilă se grăbește să facă anunțuri pu
blice fără să existe o decizie în acest sens”, na ezi
tat Cotroceniul să atace. 
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Pe 20 martie titram 
”Shalom! Dăncilă e 
aleasa”, dezvăluind că 
la Tel Aviv și la Wa
shington sa stabilit 
declanșarea unui am
plu procedeu de eva
luare a premierului 
României în vederea 
intrării în cursa prezi
dențială din partea Partidului Social Democrat. 
Și iată că, la doar câteva zeci de ore nu este 
acum analist care să nu fi ajuns la concluzia că, 
întradevăr, Viorica Dăncilă este aleasa axei Tel 
Aviv – Washington și implicit a PSDului pentru 
Palatul Cotroceni!


