
Dacă nu 
înțelegeți 

progresismul, 
sssst, mucles!
Vă luați ca fraierii de vizionara 

Oana Bogdan, de la Plus! Ce mari 
tâmpenii a zis fetița? Că “oamenii 
din Vest își doresc să fie chiriași, nu 
mai vor să fie proprietari” și că “au-
toturismul este manifestarea indi-
vidualismului.” Subțire, nu știți în 
ce lume ați intrat, acesta este doar 
începutul! SE FACE ÎNCĂ UN EX-
PERIMENT CU EUROPA DE EST, 
DE CE V-AȚI SPERIAT?

Zglobiii de la USR și Plus încă 
rulează au ralenti. Să-i vedeți după 
europarlamentare ce viteză vor 
prinde! Nu știu unde am citit că 
useriștii dorm cu poza lui Elon 
Musk sub pernă. Dacă Michael 
Jackson era megastar, Elon e me-
gastarostele tehnologiei, e un mic 
Leonardo da Vinci, dar pe banii lui. 
Să vedeți când ne vor pune 
progresiștii să ne vindem mașinile 
și casele, că ne duce Elon pe Marte. 
Citez cu stimă din Elon, ca din băr-
batul Elton John. “Depinde în mare 
măsură de volumul cererii, însă 
sunt încrezător că mutarea pe Mar-
te va costa într-o zi sub 500.000 de 
dolari și poate chiar sub 100.000.” 
În copilărie, vorbea Andrei Bacalu, 

la Teleenciclopedia, despre sateliți. 
Și când a venit un vecin, Gelu, beat 
acasă și a căzut în cap, m-am afir-
mat ca poet al blocului. “Gelu tâm-
pitu’ s-a plimbat cu satelitu’!” Nu 
râdeți, că și eu am ceva din Leonar-
do da Vinci (și Tiberiu Utan, Victor 
Tulbure, nume grele, nu le știe tine-
retul voios). L-am anticipat pe Elon. 
Care ne duce pe Marte cu cinci su-
te, dar o lasă el și într-o sutică, fi-
indcă e băiat de combinație. Eloa-
ne, hai că te scot eu și cu cincizeci! 
Așa zicea, la începutul anilor ‘90, 
un cârciumar mic, gras și mustă-
cios. Nea Giani. Se dădea mare cu-
noscător de gagici. A murit, săra-
cu’! Făcuse un restaurant într-un 
subsol. Business Club, lângă Athe-
nee Palace. Și ne uitam noi la televi-
zor, iar când apărea pe ecran o cân-
tăcioasă valahă, îl întrebam: “nea 
Giani, asta pe cât se fiki-fiki?” Piti-
cul puriu râdea pe sub mustață. 
“Eheee, mă, copii! 100! Dar o scoa-
tem în 50!” Merci, nea Giani, merci, 
Eloane! Deci batem palma pe 50. 
Eu dau și 75, dar pun o condiție. Pe 
Andrei Caramitru îl lăsăm acolo. 
Am vorbit deja cu un prieten, care 
se ocupă cu schimbul valutar. De 
abia aștept să-i ardem la șmen pe 
marțieni. Dacă nu vom putea să-i 
pârlim, le facem dosare penale. 
Marțienii cu drept de vot și bani 
mulți vor fi arestați, în numele ega-
litarismului cosmic, de către cetă-
țenii veniți din alt spațiu, pe care nu 
îi cunoaște nicio constelație. Băgăm 
în pârnaie toată elita financiară a 
marțienilor PLUS medicii, că sun-
tem progresiști, nu comuniști. 
Comuniștii au legat elita financiară 
și culturală. Progresiștii sunt împo-
triva proprietății și distrug doctorii, 
ca să crescă importurile de medica-
mente. Sigur, a fost și un comunist 
care a epurat doctorimea. Stalin, 
așa îl chema, Stalin. Dar să nu-i în-
curcăm pe marțieni cu istorie și to-
ne de noțiuni, fiindcă nici progre-
siștii noștri nu sunt mai breji. Știți 
de ce au progresiștii lozinci puține 
și scurte? Pentru că ei sunt că mo-
toarele de căutare de pe internet. 
Dacă le dai mai multe cuvinte se 
îneacă. n
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Laserul de la măgurele, cea 
mai mare putere din lume
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De la o vreme, 
pentru anna 
lesko fața nu 
mai e atât de 
importantă
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1€ 4.6391 lei
1$ 3.9930 lei
1chf 4.1165 lei

Bitcoin BTC
$ 6.465 

Ripple XRP
      $ 0,2717 
Ethereum ETH
 $ 197,18

Curtea Constituțională a respins solicitarea 
opoziției pe legea privind Direcția pentru inves-
tigarea infracțiunilor din justiție. Mi se pare nor-
mal să se fi ajuns la acest deznodământ. Partide-
le aflate în opoziție băteau câmpii cu magistrați 
care pot fi intimidați, cu dublarea atribuțiilor 
DNA, care are deja o experienţă solidă în inves-
tigarea și urmărirea cazurilor de corupţie din 
rândul magistraţilor și că, oricum, ordonanța 
de înființare a Direcției nu primise binecuvân-
tarea Curții de la Veneția. Nu și a Curții cu Tei, 
a librăriei și hanului din interior, precum și a 
altor curți din Centrul Vechi, unde populimea 
neomarxistă se înghesuie la opt pe-o bere și 
cinci pe-un joint? pagina 5

Liber la 
curățenie  
în justiție

În timp ce România iohanește într-o suspec-
tă stare vegetativă, vecinii din Balcani luptă cu 
toate puterile pentru securitatea energetică. 
Bulgaria și Ungaria urmează exemplul Germa-
niei și sprijină construirea gazoductului Turk-
Stream, dând, astfel, cu flit indicațiilor Bruxel-
lesului de a nu face afaceri cu Moscova. Serbia 
joacă și ea un rol major în această ecuație, chiar 
dacă nu e stat membru UE; sau, din contră, toc-
mai de asta are o importanță și mai mare, iar 
înțelegerea cu Rusia este reciproc avantajoasă - 
arme și bani în schimbul accesului pe piața lo-
cală a gazelor. 


