
Dezlegarea la 
hamburgeri
Zilele trecute, niște neomarxiști 

de o incultură dramatică mieunau 
pe facebook că “iar o să pută în 
bloc a pește prăjit. Auzi, dragă, dez-
legarea la pește!” Nu e bună dezle-
garea la pește, neouteciștilor trebuie 
să li se dea dezlegarea la hambur-
geri.

N-am ținut niciodată post, dar 
știu un lucru pe care îl știe oricine. 
Nimeni n-a murit din cauza Postu-
lui. Dar din cauza dietelor au murit 
mii sau sute de mii, poate milioane 
de oameni. Și mai știu că nu o să 
vedeți niciodată un creștin - care 
mănâncă de trei ori pe zi cu plăcere 
și își face Crucea înainte de masă 
(eu nu mi-o fac, sunt un creștin la 
seral) - să se îmbolnăvească de ul-
cer. Aaaa, și mai știu ceva, dar nu 
știu cu exactitate, fiindcă mă pă-
călește memoria, mi se întâmplă 
des. Un scriitor deștept, al cărui nu-
me îmi scapă acum, a zis că fotomo-
delele și alte domnișoare, care s-au 
înfometat ca să slăbească și au mu-
rit, ei bine, aceste proaste au practi-
cat “asceza demonică”.

Dom’le, ca să vezi, neomarxiștii 
mâncători de chipsuri au fost deran-
jați de dezlegarea la pește! Dar la va-
ră, dacă vor ajunge la Mare, vor că-
uta să mănânce hamsii, că așa e 
trendul. Eu sper să nimerească în 

Satul de Vacanță și să le dea băieții 
de acolo o tonă de hamsii prăjite, 
în mai multe tranșe, în același litru 
de ulei de tractor. În urmă cu 80 - 
90 de ani, la Constanța, doar pisi-
cile mâncau hamsii. Iar săracii - 
stavrizi. Lumea subțire avea pe 
masă morun. Și când venea pri-
măvara, prețul icrelor negre scă-
dea la jumătate. 

Postul Paștelui le aduce prejudi-
cii patronilor de restaurante și 
neomarxiștilor. Cârciumarii nu 
găzduiesc nunți (mai merge câte 
un botez), iar neomarxiștii nu pot 
da drumul la o rockereală profesi-
onistă chiar peste tot. Se mai sacri-
fică și ei, mai ascultă ceva Ramm-
stein și alți sataniști belciugați doar 
la căști. Dacă eu, în liceu, îi oco-
leam pe rockeri, se poate considera 
că îi discriminam? Ca să scoți o fa-
tă pe Calea Victoriei, trebuia să ai 
câțiva bălcești albaștri și un pachet 
de Kent. Un coleg de-al meu, cu 
care nu eram de acord, pentru că 
sunt un om tolerant, spunea că 
“rockerii au în buzunare doar fise 
și fumează Kent de pe jos.” Un mă-
gar, să-i fie rușine!

Nu-mi iese din cap asta cu “iar 
o să pută în bloc a pește prăjit”. Bă, 
băieți, nu sunteți capabili nici mă-
car de-o mizerie de clasă! Da, exis-
tă și mizerii de clasă! Fiți atenți ce a 
scris Emil Cioran, la 26 de ani, în 
“Lacrimi și Sfinți”! “Cea mai com-
promisă persoană din istorie este 
Iosif, tatăl lui Iisus. Creștinii l-au 
aruncat pe o linie moartă și l-au fă-
cut de râsul bărbaților. De-ar fi 
spus el o singură dată adevărul, fiul 
lui ar fi rămas un evreu obscur. Tri-
umful creștinismului își are origi-
nea în lipsa de orgoliu a unei virili-
tăți. Imaculata Concepțiune pleacă 
din pietatea unei lumi întregi și din 
lașitatea unui bărbat”. Parcă sună 
mai bine decât “iar o să pută în bloc 
a pește prăjit”. Cioran era genial și în 
blasfemie. Nu, nu, nu, nu încercați, 
stimați neomarxiști, să-l înțelegeți 
pe Cioran și cu atât mai puțin să-l 
copiați, fiindcă efectul nu va fi ridi-
col! Va fi tragic. Eu am vrut doar să 
vă conving (n-am reușit) că sunteți, 
din toate punctele de vedere, mă-
runți, mărunți, mărunți. n
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‘Dragnea 
are  
viză de 
suA!

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și-a anu-
lat vizita în România. Cu excepția lui Klaus Ioha-
nnis, care nu înțelege din politica externă a Ro-
mâniei decât ce îi susură la ureche sau îi ordonă 
Merkel, nu s-a revoltat nimeni. Greșesc, au mai 
fost nervoși și acoliții angajați în politică precum 
ospătarii vara, pe Litoral. Sezonieri liberali, sezo-
nieri la Cireșica lui Băsescu, sezonieri la tăițeii 
Julien ai lui Cioloș sau la musacaua useristă. Și 
anici ăștia toți, pentru că erau prinși cu iluzia 
câștigării alegerilor europarlamentare. Profitând 
însă de bulibășeală, Iohannis s-a gândit că e mo-
mentul să mai marcheze un punct în dauna par-
tidului lui Liviu Dragnea și a guvernului condus 
de Viorica Dăncilă. pagina 5

După ce 10 ani a condus 
România cu mână forte, 

luptându-se pe viață și 
pe moarte cu dușmanii 

care nu doreau ca popo-
rul ăsta să prospere, ia-

tă-l pe Traian Băsescu 
luându-și viteză spre 
Bruxelles. Pornește 
hotărât, vrea să facă 
ordine și în Parla-

mentul European, că 
prea și-au luat-o în cap toți 

timmermanșii ăia, de nu te 
mai înțelegi cu ei! 
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