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PREDOSLOVIE LA ”CINZEACĂ”
 

-  făcută pe degeaba, cum se face numai rău 
- 



Nici nu știu de ce-mi mai bat capu' cu scriitura, bizonilor! Acu' vre-o 4 ani, am hotărât să-mi 

aștern gândurile pe acest blog, dintr-un soi de-ncrâncenare, un resbel cu demagogia 

politrucilor și cu prostia "boborului", dintr-o silă nemărginită față da felul în care socotesc 

jupânii să ne păstorească și de cel în care-i răbdăm, ca momâile. Că până și vitele au toanele 

lor, nu le mână-ntotdeauna ciurdaru' cum vrea el. Da' uite că acuma, dup-atâta vreme... tot în

același rahat ne aflăm, ba chiar mai rău decât atât, ca să mă porcesc și eu, citând un slogan la 

modă, fără ghilimoaţe!

Stau și io și mă-ntreb de ce nu mi-am luat traista-n băț, picerele la spinare și lumea-n cap 

acu' 25 de ani, când știam că n-am nimic de datorat satrapilor românicii și nici neferilor care 

mi-au asasinat doi prieteni la "Dalles"! Unul dintre ei, coleg de liceu, a primit un glonț în cap 

și-a murit pe loc... Și-acum mă ard lacrimile din ochii părinților lui, când, în vara lui '90, i-

am însoțit la aeroport. Plecau în Franța, "pentru câteva luni", le spuseseră ei cunoștințelor, 

într-un soi de "schimb de experiență", cinică și palidă compensație pe care proaspăt 

instalatele autorități neocomuniste le-o dăduseră ca mită, în calitate de părinț ai unui erou al 

revoluției. I-am rugat atunci să mă anunțe când se-ntorc... fusesem adesea primit în casa lor 

ca în propria mea casă și mă simțeam dator să le vin în întâmpinare, odată reveniți la 

București. Răpusă de durere, mama prietenului mi-a zis atunci, cu glas sugrumat de revoltă 

și nesfârșită amărăciune: "Țara asta ne-a luat tot ce aveam mai scump, cum crezi că ne vom 

întoarce aici?!" Și-ntr-adevăr, nu s-au mai întors: după un an, au împuternicit o rudă să la 

văndă casa, iar mai târziu au recuperat, prin intermediul Ambasadei Franței, sicriul cu 

osemintele celui ce fusese fiul lor... tot fără să mai pună piciorul pe pământ românesc. Își 

iubiseră cu-verșunare unicul copil și au ales îstrăinarea, în locul avantajor materiale, sau 

proptelelor în carieră, spre deosebire de mulț pomanagii ai revoluției, printre care și 

nespălatul  caraliu nicolae nițu. Vi-l mai amintiți, guvizilor, cum se recomanda singur "tată 

de erou"?! Mă-ntreb dacă progenitura cu care se fudulea n-o fi tot aia chemată să dea cu 

subsemnatu', acu' vr-o zece ani, în dosarul cămătarilor?! Siktir agie!

Cellalt prieten, un văr al colegului de liceu, cu vre-o cinci ani mai mare decât noi, a fost 

împușcat în abdomen... Trei luni s-a chinuit ca un animal, în vreme ce medicii făceau eforturi

să-l salveze! Avea un copil, o fetiță în vârstă de trei ani atunci... Mă-ntreb ce-o gândi ea astăzi,

când atâția descreierați fac apologia unui regim pentru dărâmarea căruia tatăl său și-a 

pierdut viața?



Dau să-nchid sipetul amărăciunilor, fiindcă-n camera de-alături aud respirația unguroaicei 

mele... Sărăcuța, iar a venit frântâ de da servici și doarme somn frământat de griji, în vreme 

ce eu bat în tastatură... și-n pustiu! Munceşte să-ngrijească pe unii din voi, guvizilor, cu gărzi 

peste gărzi cu ore peste program, cu o mie de mizerii făcute de de pacienţi şi de colegi, toate 

astea pentru unul din cele mai prost plătite salarii din Europa. Dacă n-ar fi fost banii pe care 

i-a agonist în Anglia, nu ştiu, zău, dacă ar fi reuşit să-şi cumpere o locuinţă în Bucureşti. Mă-

ntreb de ce s-a-ntors, că un flăcău tomnatic, ca mine, găsea ea şi peste Canalul Mânecii. A, da,

am găsit: să-i trântiţi voi în obraz că-I bozgoroaică şi că n-are ce căuta în România! Ne-am 

potrivit amândoi: eu duşman declarat al securiştilor, rebotezaţi în frel şi chip, ea… venetică! 

Hai siktir, bizonilor! 

Cu gândul că nu ne vrea ”ţara”, respectiv instituţiile statlui, corupte şi iresponsabile, tratând 

cetăţenii ca pe iobagii din evul mediu, ne-am obişnuit şi eu şi ea, dar că se găsesc tembeli să 

puie botu’ la hohaiala xenofobă a handicapaţilor care ne conduc, vezi, asta-i mai greu! 

Şi iar mă-ntreb de ce mai scriu?! Sau, cel puţin, de ce mai scriu aici, în mijlocul unei populaţii

pervertite până la absurd, care face apologia dictaturii, în descreierarea sindromului 

Stockholm, într-o turmă care mugeşte disperată după zilele când ”i se purta de grijă”, când 

individul era trimis, sanchi, ”la muncă”, pentru a fi supravegheat mai lesne, când pe salar’ul 

de mizerie câştigat nu puteai să cumperi mai nimica şi te-nghesuiai la cozi nesfârşite pentru 

alimente cartelate, pe care şi aşa riscai să le pierzi dacă trecea luna, când iarna tremurai în 

casă, că nu ”primeai” căldură, chiar dacă-ţi dădea mâna să plăteşti, când orbecăiai pe 

întuneric, că ”se lua” curentul, când pe singura televiziune existentă primeai doar două ore de

program şi ăla plin de sloganuri comuniste, când fiecare telefon standard venea cu 

mecanismul de ascultare încorporat, când pentru un banc rostit ”unde nu trebuia” riscai cel 

puţin cinci ani de puşcărie... Toate astea-s date uitării de turma îmbecilă şi laşă, care scoate 

la-naintare metroul, canalul dunăre-marea neagră şi transfăgărăşanul, ca pe „cuceririle 

socialismului” alt slogan răcnit de mucoşii de azi care habar n-au că tot ce se construia se 

baza pe ”munca patriotică” obligatorie, neplătită sau plătită sibolic, cu a douăsprezecea parte 

dintr-o simbrie oficială, muncă pe care EI ar trebi s-o presteze azi! V-ar conveni, bre, patrioţii

lu’ peşte?! Şi, na, că mai am o amintire pentru agaricii mai trecuţi, părinţi de elevi azi: 

Eram în primul an de liceu şi ne trimiseseră la sortat cartofi... La un moment dat, apare 

printre noi un neica-burtă, înţolit intr-un halat jegos, care-ar fi trebuit să fie albastru, dacă 

printre nenumăratele pete ai fi putut să-i distingi culoarea originală, şi-ntreabă: ”Băi, care 

dintre fete ştie să prepare o cafea bună?” O colegă, fată ok, dar cam gâsculiţă, se repede cu 

răspunsu’: ”Eu, eu ştiu să fac cafea!” Nu spun că-n 10 minute s-a-ntors tremurând la noi, 

rugându-ne s-o ajutăm să fugă?! I-am căutat o spărtură în gardul de sârmă, am ajutat-o să 

treacă pe-acolo, că-i eram colegi... A doua zi, două maşini au intrat în curtea şcolii: cea a 

părintelui, care reclama tentativa de viol, şi cea a ”tovarăşului” de la depozit, maşină 



burduşită cu saci de cartofi pe care i-a-mpărţit directorului, directoarei-adjuncte şi dirăgăi, 

să-ngroape toată isprava! Consecinţele? Colegei noastre i s-a scăzut nota la purtare pentru 

”comportament obraznic” faţă de ”tovarăşul” de la depozitul de cartofi, iar părintele s-a jurat 

că, de-atunci încolo fata lui nu mai pune piciorul nici la ”practică”, nici la vre-un soi de 

”muncă patriotică”, oricâţi bani l-ar costa scutitile! 

Ce ziceţi, bizonilor: v-ar conveni să daţi bani din bozonări, ca să vă feriţi fetele de viol într-un 

interval de timp în care se presupune că s-ar afla sub supravegherea personalului şcolii? Sau 

aţi înghiţi porcăria, dacă v-ar ”unge” şi pe voi vre-un ”tovarăş” cu un sac de cartofi? Hai siktir,

turmă! 

Vă jeluiţi peste tot că_capitalismu’ v-a adus în sapă de lemn? Care capitalism? Ăla făcut tot 

cu comuniştii şi securiştii de-acum un sfert de veac? De comunism v-au scăpat alţii, guvizilor,

da’ voi nu v-aţi dat osteneala, în 25 de ani să vă descotorosiţi de comunişti, ba mai şi susţinaţi

nostalgic după ei, cum suspină curva mazochistă de doru’ peştelui care-o bătea! 

Păi, poate de-aia scriu azi, când mi-au dezactivatără contu’ pe f.b. a treia oară în muma’ două 

săptămâni şi-s doar o pagină pe contul unui prieten, când comuniştii se-ntorc în forţă şi pe 

uşa din dos, prin tot soiu de site-uri de socializare, şi pe uşa din faţă, reprezentaţi de nepotu’ 

securistului naumovici, victor tonta, boschetar prin Paris in tinereţe, racolat de s.i.e. / şi 

infiltrat în politichie, să facă_carieră pe subt bombonel / vedea-l-aş lângă el!  

Poate de-aia scriu azi, când daţi vina pe străini pentru toate belelele pe care VI LE FACEŢI 

SINGURI, că nu ei votează în locul vostru, când urlaţi după dictatură şi vă alegeţi ca model de

politician pe paranoicul corcitură ruso-tătărască putin, care-şi asmute târlele îndobitocite-

mpotriva tuturor celor care gândesc altfel decât el, care autorizează tortura şi tâlhăria ca 

mijloace de eliminare a adversarilor politici, care, mai nou se dedă, prin intermediari, chiar la

acte de terorism, pentru a-şi consolida puterea! Ce-a uitat el e că-n rusia mai toţi ”ţarii” au 

fost asasinasinaţi, cel pu...ţin de-un secol încoace! Aviz amatorilor de dictatură, că nici pe la 

noi lucrurile n-au stat altfel! 

Contul am să mi-l refac, a patra, a cincea, a nu ştiu câta oară, o să-mi fac conturi şi pe alte 

site-uri de socializare, iar gura n-o să mi-o închideţi! Şi dacă nici asta n-o să fie de-ajuns, îmi 

iau unguroaica de mână şi, cu boccelele-n spinare, AMÂNDOI, o să ne cărăbănim, CA 

PERSECUTAŢI POLITIC, din românica asta care nu mai e de multă vreme ţara noastră, nu 

mai e de mult o ţară, da’ asta-i altă poveste, şi-o să continui să vă scuip în gură, ţigăneşte, de 

pe alte coclauri de lume! Înc-o dată, pentru toţi cretinii: hai siktir! 



UN SOI DE PREFAŢĂ (AIA ORIGINALĂ) 

sov-ul sov-ilor si presedintelu’ cel viteaz
Posted on septembrie         12,         2010

a fost odata, ca niciodata, dragii mosului un presedintel (ca presedintea peste o tara mica si 

prapadita foarte, intr-o margine sud-estica de europa). era presedintelu’ nostru cam 

spanchiu, cam chelbos, cam marlan, da’ destept, manca-l-ar taica (pana nu ma mananca el) 

si taaare viteaz! sau asa se credea el… si mai erau niste portocale intru totul supuse 

presedintelului, si o justitie obedienta, cum nu s-a mai vazut in alte parti de lume! si

parca mai era si un imprumit mare de tot la fmi, pe care trebuia sa-l plateasca tot poporu’, 

chit ca numai portocalele se-nfruptasera din parale! si-a mai fost si-un zmeu al zmeilor care 

prapadise candva un fond de investitii, dar asta demult tare, ca nici nu-si mai aduceau 

oamenii, saracii, aminte, ca tot strangand cureaua si din dinti sa plateasca datoriile la fmi, 

nici ca le mai pasa de povestea aia in care isi bagasera paralele niste papagali! dar 

presedintelu’ veghea! si intr-o zi puse sa-l aresteze pe zmeu’ zmeilor, ca prea se obraznicise 

si il facea de ocara la o televiziune de-o avea! si a mai fost si o iarna apriga foarte in care 

bietii oameni rabdau de frig si de foame, da’ aveau circ, ca se- ngrijise presedintelu’ de el! si 

pentru ca toate astea sa poarte un nume, li s-a spus sorin ovidiu vantu!



Preşedintele îşi căută premier

Posted on februarie 16, 2011

Preşedintele căută zilele astea premier? Ce surpriză! Io credeam că nu-i face trebuinţă,

decât aşa, o fantoşă de bocorapter, să-l ţie paravan pentru ouă stricate şi roşii putrezite,

când se mai înfoaie bizonu’ mioritic şi se stropşeşte la stăpânire! Mai degrabă, zic eu, a

fost una din hohaielile piratului, bazată pe principiul „ia să-l scot basma curată pe

bocorapter, să-mi ţie cald jilţu-n partid până-n 2014”. Numa’ că, de data asta, nu prea

ţinu… din când in când, guvidele majoritar se cramponează de o vorbuliţă veche de când

lumea, pe care-o scoate rar din sipetul înţelepciunilor, una cu „nu-i jigodie cine-nşeală, e

prost ala care pune botu’”! Aşa că nu se găsi pe nici unu’ să-l crează că numa’ pentru

binele naţiei se sacrifică el, ceea ce le cere şi altora sa facă. Bancheru’ Isărescu, ăla cu

„leu’ cât caru’/ de ne rupse buzunaru’”, se făcu că plouă… la fel şi Lucian Croitoru,

„cârtiţa” sie, invitată şi mai an să facă un guvern de sacrificiu… ce mai, nu răspunse

nimenea la apelu’ disperat al ciclopului din ostrovu’ Cotrocenilor! Ce ne facem, ce ne

facem? Păi, vorba Mrgaretei, nu prinţesa, cântăreaţa, „Nu mai plânge… chiorry!” Îl vor

portocalele pe domnu’ Bleaga, fostul ministru de interne, cu contracte dubioase şi ginere cu afaceri şi 

mai dubioase? Păi, şi mătăluţă ai un frăţior, care vându nu ştiu ce

mine antipersonal unor organizaţii teroriste şi nu mai făcu nimenea gură! Ba mai ai şi-un

ginerică, pe care-l vruseşi secretar economic la ambasada românicii de la Paris, unde fu

capuchihaia nenea Ciolanschi, ăla cu performanţa unică de un vot la 10 secunde… da’

mişcarea asta nu mai ţinu, că te-a dat în gât o băbăciune căreia te lăudai că-i văzuşi

chiloţeii, demult tare, când eraţi amândoi tineri şi şturlubatici… Ei, asta-i viaţa, chioruleodorule!

Ia, mai bine, împacă-te cu soarta şi mai ales cu buldogu’ tău, iar cu el in lesă

duceţi partidu’ unde-i este locul: sub pragul electoral, ăla nou, de 3%, în 2012! După aia,

portocale-dumneavoastră, pohtiţi unde vă dă ghes inima, la alegere, la balamuc sau la

ocnă, după chef şi aplecare!/ că nu-i mare supărare! 



Despre „Secuiştii Anonimi”

Posted on martie 1, 2011

De la o vreme, parc-au intrat in pământ toţi „greii securităţii”, şi iese la suprafaţă doar

plevuşca! Nu mai găseşti, ’colo, un parlamentar, un ministru, un arhiereu… parcă s-au

cuminţit toţi peste noapte! Până zilele astea, când, surpriză, iaca titlu de-o şchioapă în

mass-media: „Ducu Bertzi, colaborator al Securităţii: Întâlniri conspirative în garsoniera

interpretului”! Bun aşa! Şi ce mai spune? Păi, zice că „Ducu Bertzi a dat, sub numele

“Daniel”, o notă informativă despre un cetăţean străin”…. Hm… Ducu Bertzi… de unde

ştiu io numele asta? Am găsit, bre: eu-n lăutar cunoscut la noi, pe scara blocului, că-i

băteam in ţeavă când depăşea număru’ de decibeli! Da-i trecut in Wikipedia, că de,

suportă multe sireaca! Ia’ sa vedem ce mai scrie de el (Wikipedia, nu mass-media):

“debutul pe o scenă recunoscută a avut loc în 1976 la Baia Mare, în cadrul manifestărilor

organizate de cenaclul flacăra, unde a activat până în 1985″. Deci s-a învârtit şi prin

trupa unui râmător, prin dinapoia ceauşescului, frumos! Şi ce-ar mai fi? Păi, ‘cică “…a

devenit în scurt timp membru permanent al grupului coral SONG, sub bagheta

regretatului Ioan Luchian Mihalea”. Mde, altă problemă cu spetele!… Că mănâncă o

franzela dulce din taxa radio, ca membru în Consiliul de Administraţie al SRR, nu-i trecut

la Wikipedia, da-i adevărat… Păi, pentu el a fost gâlceava? Că mi se pare mai cunoscut

pe-afară Costel Busuioc, despre care CNSAS nu prea are ce informaţii să dea că era copil

pe vremea plumbuitului! De nevastă-sa, Theodora Bertzi, pnl-sta nu mă iau (nu încă) dai

urez sa câştige partidu’ dumneaiei alegerile, să schimb şi io scuipătoarea! Până atunci, la

bună vedere, dragilor, Gorică Pirgu vă tine minte!



Ei, nu mă-nebuniţi: PDL ar putea încheia un protocol cu

partidul lui Sarkozy?

Posted on aprilie 7, 2011

Aşa zice bârfa politică, pare-se, după cum se anunţă mai la vale:

„Ministrul Teodor Baconschi a declarat, marţi (04.04.2011 ca să vă lămuriţi şi peste 20 de

anişori), că i-a propus secretarului general al UMP, partidul de guvernământ din Franţa,

un protocol de colaborare cu PDL, ambele formaţiuni făcând parte din aceeaşi familie

politică a popularilor europeni.”

Iară mai departe fostul capuchihaie în oraşul luminilor, ăla cu votu’ la 10 secunde şi cu

aranjamente pentru prinţişorul-consort, se laudă pe sine:

„I-am prezentat domnului Cope, secretarul general al UMP, un proiect de protocol de

cooperare între cele două formaţiuni”.

Aşa, bre? Aferim! Da’ pe jupan Nikolas întrebatu-l-ai dacă vrea, neică_Ciolanschi? Că

mai deunăzi se probozise rău la tatăl vostru, carele… vă e la Cotroceni! Şi cum presedintii

romaniei, de la Ghinion Iliescu-ncoa’, aduc mare… fericire, poate va duceţi dracului de-a

dura-mpreună, să nu fiţi niciunu’ singuri! Iar despre cât de… populari mai sunteţi, vezi

întâi ce zic sondajele şi după aia sa dai din măcănitoare! Altminterea, toate bune şi

frumoase, până la alegeri, când sper să vă văz sub pragu’ electoral, oricât de mititel l-aţi

face voi, portocalele!



Un nou partid de stânga se va lansa în România, la începutul

lunii mai…

Posted on aprilie 7, 2011

Măi, să fie, tocmai la începutu’ lunii MAI! Şi pe cine-avem în nucleu’ pur şi dur? Păi, ar

fi… ia să vedem: Octav Cozmâncă, Tudor Mohora şi Ion Sasu, foşti lideri ai psd, aripa

descendentă din pcr, alături de Ioan Toma, ultimul şef al uniunii tineretului comunist!

Ohoho, cunoştinţe vechi, guvizi-dumneavoastră! Da’, staţi aşa că numa’ neica_Cozmâncăştampâncă

e psd-psd… tovaraşii Sasu şi Mohora mai făcură un stagiu pre la alt partid,

psm parcă-i zicea, şi care s-a şi aflat într-o coaliţie de guvernământ, alături de încă trei

partide, prin ’92-’96… mai ştie cineva cum se numeau? Că Gore Pirgu-i bătrân şi

ramolit… Cât despre ultimu’ mohican şef de utc, Ioan Toma ăsta, nu mai comentez! Păi,

dacă-i pe-aşa, socialişti ai muncii-dumneavoastră, mai ştiu si io nişte nume de pe la voi,

din ogradă: un general, Găinuşe pre numele lui (o mai fi trăind, oare?), consortu’ celebrei

Alexandrina (Sanda) Găinuşe fost demnitar comunist român, membru al CPEX al PCR şi

viceprim-ministru, dupre cum zice la wikipedia… şi as mai cunoaşte io pe cineva, pe unu’,

Teodor Stănia, băiat simpatic, cam limbut, şi carele, prin ’96, le transmitea salutări

tovărăşeşti kurzilor din Românica, de la care i s-a şi cam tras psm-ului în alegeri, că nu sa

mai auzit de el după! Mai este pe la voi, dragi tovaraşi, străjeri ai “dreptătii sociale”? Ca

să ştim o trebuşoară: iar ne dăm cu pkk?



Dete strechea-n Cristinel Bou… reanu, fratilor!

Posted on aprilie 13, 2011

Iaca numa’ ce bârfeşte presa că-i propuse el baciului bocorapter, carele, slavă celui de sus

(dar nu prea sus, numai peste noi, românii), se-ngriji până acu’ să aibă ieslea mereu

plină: ’cică „să facă “un pas în lateral” din fruntea PDL şi să se concentreze pe conducerea

Executivului, inclusiv după Convenţia Naţională”. Şi nu se cuminţeste, continuă mai la

vale: “Vasile Blaga are toate şansele să câştige aceste alegeri”! Păi, se-apucă viţelumbătrânit

şi tembelizat de soarele coclaurilor africane, prin care copilărit-a, să-şi deie cu

pre…pusu’! Nu pricepuşi, bre, bou…lene, că nici ciurda partidului, nici aia a guvernului

nu se vor despărţite una de alta? Cum sa ai văcar fără cheia de la şopronu’ cu nutreţuri?

Şi care paznic la căpiţa de fân ar da din ce are altor vite decât ălora pe care le păstoreşte?

Poate numa’, aşa, o furcă… între coarne! Da-n… ochiu’ conştiinţei tale de portocală, ăla

de-l puserăţi la Cotroceni sa vegheze-asupra voastră, te uitaşi, înainte de-a mugi? Vezi că,

uite-acuşi îţi joacă harapnicu’ pe spinare… boală! Ăi fi având şi tu dreptatea ta, că v-ati

erodatără voi, portocalele, pe măsură ce s-a ros în spete pantalonu’ românului, că nu-şi

mai puse ban pe ban pentru alţi nădragi! Dară despre aga-Bl(e)aga, află matale că are tot

atatea şanse cât îi dă tatăl vostru carele va e… la preşedinţie şi cu care s-a porcăit oleacă-n

tinereţe! Aşa că, valea de te-njugă la caru’ partidului şi nu mai încurca „hăis” cu „cea”,

că te văz în şanţ!



Politichia, afacerile şi ocultismu’, la Nuţi Udrea

Posted on aprilie 15, 2011

I-auziţi ce mai făcu blonda noastră cea de toa(n)te zilele, bizoni-dumneavoastră! ’Cică,

aflată în vilegiatură, la Ploieşti, iarăşi scoase porumbelu’! Bârfe din mass-media, de:

„Ministrul Elena Udrea, a spus, joi, la Piteşti, că… de-a lungul timpului, oamenii de

afaceri au fost obligaţi să întreţină “relaţii oculte” cu reprezentanţii politici”. Mai departe,

a dat-o pe opinii personale, pare-se: „cred că o relaţie transparentă şi directă, în care şi

noi şi dumneavoastră să ţintim spre acelaşi lucru, şi anume spre o economie

performantă, este una care să oprească şi speculaţiile care se fac şi care sunt dăunătoare

activităţii companiilor în general, dar şi activităţii aparatului de stat”, le zise ea unor

oameni de afaceri, adunaţi-ciorchine, să o vază şi s-o admire: „Elena Udrea a participat,

joi, la o întâlnire a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Argeş, organizată la iniţiativa comună

a PDL Argeş şi AOA”. Şi ce mai zise… strălucita? Păi, „Udrea a dat şi un exemplu, în care

a spus că, de foarte multe ori, angajaţii refuză să facă lucrurile pe care ar trebui să le facă

în mod normal, pe care atribuţiile lor le impun, tocmai de teama posibilelor interpretări

care se pot da”. Aha! Zi-i aşa, blonda taichii, “relaţii oculte”, ‘ai? Îl şi văz pe nen’tu Cocoş

făcând… telepatie cu tine, că altceva, oricum, nu mai poate, din cauza burţii! Şi dacă vrei

transparenţă, ce-ai sa faci? Îţi pui camere prin casă? Sau pereţi de sticlă? Vinzi cumva

bilete? Sau împarţi abonamente… prin şcoli, laolaltă cu ciocolatele si calendarele? Să-i

introduci pe copii in viaţa… politică şi de afaceri! Ca să nu mai vorbim ce-o să fie, dacă tealegi

primăroaică pe capitală: îl şi văz pe Alin Cocoş cântând pe sub… balcoanele mă-sii

vitrege „Măi, leliţă primăreasă/ Dă şi mie loc de casă”! Cât despre performanţă… poate

numa’ dacă-ţi “privatizezi” şoferii o sa ai! Ia spune, te-a refuzat vreunu’? Nesimţitu’!



Pe la trei şi jumătate/ iaca ţoalele vărgate!

Posted on aprilie 20, 2011

Altă arestare cu tam-tam! „Mihai Necolaiciuc, la judecătorie”, zice presa cea duşmană

preşedintelui iubit… Iar mai încolo zice-aşa: „Pentru aducerea în ţară a lui Necolaiciuc, o

escortă formată din doi poliţişti al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) a

plecat, duminică, în Statele Unite ale Americii. Decretul privind predarea fostului director

CFR a fost semnat de către secretarul de stat american Hillary Clinton, după ce

procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, a efectuat o vizită oficială în

Statele Unite”. Hm, cam mare tevatură pentru un bu(n)get de austeritate! Necolaiciuc,

Necolaiciuc, unde-am auzit io numele asta? Stăi, să mă uit prin Wikipedia… pai zice-asa:

“…un controversat director al companiei naţionale Căile Ferate Române (CFR)”. Păi,

aştia-s mai toţi contro…versaţi, pân-aici, nimic nou! Altceva? „A fost trimis în judecată de

Direcţia Naţională Anticorupţie în trei dosare”. Aşa!… când şi unde s-a născut nu ma

interesează… mai departe să vedem: “A fost numit la conducerea CFR în anul 2000, de

către ministrul transporturilor de atunci, Anca Boagiu”. ’Oopaaaa!!!! Iar circ cu destituiri

la transporturi? Cocoană Boagioaică, nu-l mai cunoşti? Că el sigur o să spuie ca te

cunoaşte! Sau zici ca te cunoaste mai bine chioru’? De, Necolaiciuc nu ţi-o fi văzut

chiloţeii, şturlubatio, precum spanchiu’, ori ca Sida… Aoleeeeeuuuuu!!! Să-i fi venit iară

pandaliile lu’ Eba, pentru zbenguielile din trecut ale bărbăţelului ei… fără cununie? Păi,

atunci e de rău, că te văz şi pe tine cu perdea metalică la fereşti! Spune, ai nevoie de

ceva? Nişte chifteluţe? Hai, că mi-am luat praştie nouă! Ei, dac-o fi să iasă cu circ, promit

solemn să mă uit… bere si floricele am, o vuvuzelă să-mi rostuiesc, pentru galerie! 



Bocorapterus religious

Posted on aprilie 25, 2011

Lume-lume, presa-i plină de bombe, ca maidanezii de purici! Iaca numa’ ce se-anunţă

despre iubitul premier, Emil Boc, adept convins al marxism-leninismului, in tinereţea-i

zbuciumată: „Premierul Emil Boc a participat la slujba de Înviere oficiată la biserica din

localitatea natală Răchiţele din judeţul Cluj”! Ei, dragilor, vă-nchipuiţi aşa ceva: după

omagii conducătorului iubit / de cam multă vreme plumbuit, acu’ vin cruci peste cruci,

după câte-un „şi-a revenit tovarăşu’”, strecurat şmechereşte tovarăşilor-colegi, pentru a

constata dacă stau bine cu pregătirea politico-ideologică şi aplicarea frecuşurilor de

rigoare în caz contrar, ditamai saltu’ la „hristos a înviat”, zău, ţi se-ncrâncenează carnea

pe tine, iară tătăica Suciu Paşcu a Bontii (pentru cine nu cunoaşte, primul primar

comunist din Răchiţele şi organizatorul unei reţele de informatori a securităţii împotriva

unui grup local de partizani) face ca ventilatoru’ în groapa lui, din ţintirimul satului natal

al primului ministru! Şi asta nu-i totul, guvizi-dumneavoastră, staţi aşa că mai vine:

„Premierul Emil Boc a ajuns la biserica din satul natal Răchiţele cu puţin înainte de

miezul nopţii, alături de soţie. După ce a aprins o lumânare, s-a alăturat credincioşilor

care au înconjurat de trei ori biserica din lemn”. Bocoraptere, bocoraptere, păi, se poa’?

Îţi necăjeşti bunicu’, demult trecut la cele… ideoligice, dezicându-te de comunism? Unde

te-ai cazat, oare? Te pomeneşti că la „concurenţă”, la Pensiunea Şuşman! Păi, de-aia s-a

muncit atâta clanu’ tău, sfeterisind din ’cele fonduri europene, să le faci tu în ciudă? Oare

ce-o fi zis mentorul matale, Teofil Purcel, zis Răchiţeanu, care-a scuipat pe mormântul

partizanului anticomunist Teodor Şuşman? Piei… duşman de clasă! Numa’ că ne-a urat

frumos la sfârşit şi de-aia am să-l sfătuiesc şi eu de bine: cucoane Bokuttu, când ai să mai

treci prin satu’ natal, ca să-ţi speli păcatele, dă fuguţa la mormântu’ bunicului-securist,

mândria neamului vostru, şi… rămâi acolo!



De la rehărtănirea teritorială a României la

scamatoria bocorapterului

Posted on iunie 12, 2011

Anunţată cu surle şi trâmbiţe şi vânturată prin mass-media, ultima emanaţie băsesciană

are izul unui nou tip de momeală pentru guvidele majoritar: pe unii îi sperie, pe alţii îi

fascinează, pe toţi ne face sa uităm de calicia în care ne ducem zilele şi de promisiunile

electorale nerespectate. Nimeni nu mai ştie de simbria din gros vămuită, de taxele cât

casa… până şi ungurii par să fi uitat de promisiunile partenerilor de guvernare, în ce

priveşte autonomia şi dreptul la educaţie în limba maternă! Bineînţeles că şi-au făcutără

număru’ şi suferinzii de scenarită, care văd în regionalizarea proaspăt anunţată

„Apocalipsa Rromâniei, anexarea Ardealului scump, de ungurii hortyşti” (de parc-ar mai

trăi amiralu’ Horty), aberaţii de-ale lor, că băieţaşii ăştia, când nu-s duşi cu capu’, cată săi

smintească pe alţii… Oricum, toţi s-au bulucit pe noua obsesie a ciclopului încotrocenit

ca_copiii de ţâţă pe-o jucărică nouă: ba că-i bună, ba că nu-i, ba să se cheme judeţe noile

feude impuse de majoritatea pedelacă , ba să se cheme, voievodate… o halima întreagă,

bizoni-dumneavoastră! Autorul moral al bramburelii, Spanchi-başa, le-ar dori regiuni, ca

pe vremea ruşilor, de care se dezisese în campania electorală, că nu dădea bine… acu’ s-antors

la vechile-i apucături de agent de influenţă la Anvers, când conducea reprezentanţa

economică a rsr, că de, nu dezveţi măgaru’ să se balege în iesle, nici cu biciu’, nici dacă io

umpli ochi cu ovăz! Personal, aş propune să se cheme paşalâcuri că sună mai familiar,

mai balcanic… Şi-apoi, gânditu-v-aţi, ieniceri-dumneavoastră ce impresie ar face în

lumea largă nişte titulaturi a la sublima poartă, când s-or fâţâi prin lume Băşescul, paşă

cu patru tuiuri (’tu-i mă-sa, ’tu-i ta’c-su’, ’tu-i fra’-su’… ’tu-i tot neamu’) de Cotroceni şi

sultanu’ Rromânicii, însoţit de capsoman-aga, bocorapterul, şi de… marele hadâmb

Cocoş? Că la turci femeile se lasă acasă… Şi ce ne mai zicea prezidentele nos’, cel

atoatevăzător? A, că uite-aşa o să fie mai puţină funcţionărime… se pare că, de când cu

anchetele din vama Constanţa au întrecut măsura obraznicii ăştia de slujbaşi la-mpărăţie!

Auzi dumneata: să amestece într-o răfuială de partid numele fratelui Mircică, nu le-ar fi

ruşine! Aşa că, jos cu mafiile administraţiilor judeţene! O singură mafie, aia portocalie,

ajunge pentru toţi, mai ales că borfaşii coalizaţi pot căşuna cum le place pe capul

plătitorului de taxe… de protecţie! Oricum, surpriză mare: bomboana de pe coliva

judeţelor n-o puse matrozu’ beat, ci tocmai căţelu’ lui de casă, samurachele de bocorapter,

cu declaraţia „Niciun român nu va cheltui un leu în plus prin reorganizarea teritorială



propusă de PDL”. Punct! Păi, şi de la capăt: măi, sa fie, bocoraptere-neică, da’ culant te

mai făcuşi… cu paraua bugetului! Hai să-ţi dau io o veste, să le treacă euforia ălora de te

crezură (mai sunt şi handicapaţi pe lumea asta, de): pentru banii colectaţi la_buget tot pe

romani îi belişi, prin taxe si impozite, nu ţi-i trimise mă-ta din fondurile pensiunii

familiale de la Răchiţeţe! Acu’, se pare, vrei să dai banii storşi de la noi prin taxe la

firmele clientelare care s-or ocupa cu preschimbarea docomentelor, în loc să-i bagi în

ceva util şi pentru contribuabili, nu numai pentru cotizanţii la partid… Hai siktir!



PĂZEA, BRE, CĂ SE-NFOAIE UNGURII… DE SE

RUPE COALIŢIA!

Posted on iunie 15, 2011

Veste mare, guvizi-dumneavoastră: se pare ca ultimu’ pas pe care-l făcu spanchi-başa (ăla

de poveste, cu cele 8 paşalâcuri) s-a cam lăsat cu glezne scrântite: UDMR-iştii au venit cu

o variantă proprie de împărţire teritorială şi ţin la ea cu încăpăţânare, ameninţând să

desfacă definitiv căsătoria zbuciumată cu portocalele! Păi, felicitări lui Hunor-baci, dacă

se va ţine tot aşa de tare/ şi în continuare! Nu-i vorbă, harta pare înpărţită mai omeneşte,

mai echilibrat, iar zona bucureşteană (aia de-l interesează şi pe Gore Pirgu) nu se mai află

in buricul… regiunii „Sud”, ci mai aerisit la graniţa altor trei diviziuni administrative. Alte

perspective comerciale altă libertate de mişcare în afaceri! Acu’ se ştie că pedelacii ş-iau

făcut un titlu de glorie din dusu’ cu vorba şi umbletu’ cu fofârlica, da’ de data asta ungurii

o ţin morţiş: ori harta lor, ori divorţ la primărie, cu partaj şi pensie alimentară pentru

Gyuri cel mititel! Ba, se pare, după bârfele din presă, că şi-n modrogan… pe dreapta, mai

nou, au început sa sune alarmele: „Liderii democrat-liberali sunt “bulversaţi”. Au aflat pe

surse că pesediştii şi liberalii ar fi tentaţi să susţină proiectul UDMR de reorganizare

administrativ-teritorială a României, mutare care ar putea duce inclusiv la căderea

Guvernului. Emil Boc renunţă pentru moment la varianta asumării răspunderii”. Aşa?

Păi, bună treabă! Acu’ să-i văz pe chucky şi pe pontonacu’ dacă au ceva de-a face cu

politichia, sau dacă au nimerit în ea ca-n tufiş, când eşti departe de casă, te-nghesuie tare

şi-mprejur nu-s bude! Hai, că poate până-n toamnă s-o alege prafu’ de guvernu’ de largă

concentrare portocalie şi, dacă avem un dram de noroc, mai vin şi legislative anticipate!

Ce-o mai urma, om mai vedea: bocorapteru’ văcar la răchitele, de unde-a venit, iar

spanchiu’, la alegere, ori la bulău, ori la dezalcolizare… nu ştiu ce pedeapsă i s-o părea

mai a dracului!



DE LA UNGURU’ DUŞMAN LA DEMAGOGU’ PATRIHOŢ… ŞI-NAPOI!

Posted on iunie 16, 2011

După ce s-au ciorovăit amical, ca la uşa cortului, portocalele şi opozanţii au decis să ne

arate ei nouă cum vor să ne fericească silit, cu reîmpărţirea administrativă a ţărrrişoarii

noastre! Mdea!… proiectele pedelacilor şi ale uslacilor (să de dau acelaşi sufix, de la

“aurolaci”) sunt amândouă calchiate după ţinuturile lu’ Carol al doilea (ăla cu dictatura

regală), la care se adaugă modificările de rigoare: obiective, rezultate în urma jumulirilor

teritoriale ale României postbelice, şi subiective, evident proaste! Bunăoară, trăsnaia

portocalie, cu desfiinţarea administraţiilor judeţene, care nu i-a trecut prin cap nici celui

mai smucit dintre suveranii României! Mai cu mintea la tărtăcuţă, conglomeratu’ politic

psd-pur-pnl, nu se leagă de administraţiile judeţene, transformă senatu’ în „camera

regiunilor”… şi tot prost iese! Aceleaşi megafeude, amalgamate fără pricepere

administrativă, economică, sau politico-socială. Surpriză şi nu prea la UDMR, singurul

partid din românia ale cărui iniţiale merită osteneala de-a fi scrise cu majuscule: deşi

dacă ar fi să ne luăm după detractori, ar trebui să suprapunem „fix pe fix” harta lor peste

harta regiunilor sovietice, iaca, lucrurile nu stau aşa! Cele 16 regiuni medii propuse de ei

par alcătuite după particularităţi geografice, economice şi, uite că n-ai ce face, etnice!

Cine nu mă crede să scociorască frumuşel prin ce hârţoage o găsi şi să mă scutească pe

mine de p’afarisme! E adevărat că împărţeala îi avantajează şi pe ei, cu macroregiunea a

cincea şi nu-i lipsită de cusur (bucureştenii, printre care şi Gore Pirgu, s-ar considera mai

avantajaţi dacă macroregiunea a doua s-ar lipsi de olteni şi ar primi în compensaţie

prahova) dar totul e negociabil, mai ales că există loc şi pentru senat, ca o cameră a

macroregiunilor, de data asta! Păi, ce mai doriţi, politruci-dumneavoastră, poftiţi la

negocieri, Hunor-baci vă aşteaptă!



Despre politrucu’ de tip nou, sau „Ferengi Pontonacus,

bloguşoru’ lui… şi ochiu’ chiorului”

Posted on iunie 18, 2011

Guvizi dumneavoastră, viitor de aur ţara noastră are…/ politruci ni-l fură şi-l pun la

păstrare! Desigur, toţi aveţi măcar câteva vorbuliţe de masă cu care să-i gratulaţi pe

dinozaurii fesen-işti, atât din aripioara „ilici” cât şi din cea „petrucio ro(th)man(s)”! Ştiu,

cu toţii v-aţi dori să se ducă dracului şi să lăsăm politichia pe mâna unor tineri cinstiţi,

educaţi, entuziaşti şi care, mai ales, să nu fi cunoscut comunismul… Ce frumos ar fi, dacă

s-ar putea! Da’ se face primăvară, la Bruxelles, sau în urbea lu’ Bucur, cu Eba

europarlamentar? Mai degrabă iarnă polară, că, dacă deschide guriţa, noapte adâncă se

mai lasă, iar unde lumina soarelui nu răzbeşte, nici nu-i rostu’ de dezgheţ! Dar s-o lăsăm

pe odrasla cu noroc… chior şi să ne ocupăm astăzi de-o altă tânără speranţă a politichiei

din oraşul de pe Dâmbiviţa, apă… plină de toate dejecţiile! E vorba de junele preşedinte al

psd, Victoraş Ponta cel viteaz, care n-a furat un leuţ din bugetu’ ţării, c-a avut grijă tatasocru!

Sigur, mulţi dintre voi îl văd deja ca pe-un politician de succes, tânăr, cinstit… şi

priceput, pe de-asupra! Ei, aici e buba: poate ar fi avut încredere-n priceperea lui şi Gore

Pirgu, dacă nu s-ar fi convins de contrariul! Cum aşa? Păi, cum să fie, oameni buni, dădui

click, de curiozitate, pe blogu’ junelui, să văz şi io ce zice, despre una, despre alta, ca

târgoveţu’ în obor, când caută să-şi schimbe măgaru’… Dau, deci, click şi ce-mi văd ochii?

Văd… un articol pompos şi găunos despre un subiect mult discutat zilele astea:

regionalizarea, fireşte! Ei, de-amu domnişoru’ Ponta începe să bată câmpii: în loc să-şi ia

seama şi să vază că harta lui/ şi-a Băşescului se suprapun pe „ţinuturile” regelui Carol al

doilea, (mai puţin teritoriile lipsă, de după război), instituite odată cu dictatura regală, nu

cu democraţia europeană, căţelandrul din Kiseleff sare la gâtu’ ungurilor, fără de care psd

se poate pregăti pentru o lungă carieră… în opoziţie! Ba mai avansează şi o teoreală,

alambicată rău, potrivit căreia „Basescu castiga timp si o eventuala tema de tip “supapa

de evacuare” a nemultumirilor” adică_cartea naţionalismulului, atât de dragă şi

pesedeilor, după cum se vehiculează prin mass-media: “Deşi preşedintele PSD, Victor

Ponta, spunea că nu se vor mai face alianţe locale cu PRM, organizaţile judeţene din



Tulcea ale celor două partide vor semna, vineri, un protocol de colaborare.” Recte,

protocolu’ s-a semnat ieri. Mai departe, bobocul Ponta îşi dă cu presu…pusa despre trei

variante de reacţie a partidului maghiar aliat puterii, mai mult din incompetenţa

opozanţilor, decât din propria-i voinţă. Variante pe care, uite, se osteneşte şi Pirgu să le

spuie, că nu-l doare… nici în „copy”, nici în „paste”:

„Varianta 1: UDMR se vede fortata de PDL sa iasa de la guvernare pe un motiv suficient

de radical pentru a nu mai putea ulterior sa colaboreze cu USL.”

„Varianta 2: UDMR isi scade forta de negociere din prezent, pentru ca, chiar daca ar fi

vrut sa iasa de la guvernare pe alte motive, acum se vede in mare dificultate din cauza

acestui subiect.”

„Varianta 3: Daca tema etnica nu se impune suficient de clar, dar UDMR ramane

suficient de iritiata pentru a vota impotriva lui Boc, cu ocazia asta Basescu il alunga pe

Boc de la Palatul Victoria cu mana fostilor prieteni maghiari. Si, pana la urma, si asta este

o solutie, cata vreme orice alta tentativa nu i-a reusit.”

Păi, bravos, Ferengi Pontonacus, cu ocazia asta mă lămurişi că ţi se poate spune şi

oracolu’… de la gorji! Toate trei variantele presupuse de tine şi de care, pun pariu, pe

unguri nu-i întrebaşi, îţi justifică alianţa cu partidu’… balamucu’ mare şi denotă fie cartea

extremismului, pe care ai decis şi tu să o joci, fie lipsa ta de autoritate în partid! De cam

multă vreme ţi s-a dus vorba că nu eşti decât marioneta „bunicuţei” şi-a lu’…

„bombonel”, amicu’. Ia, nu ne mai aburi tu ce şi cum, că te iau cu „hai siktir, că-ntorc

foaia”, ca pe Paşadia! Da’ un al patrulea scenariu nu crezi că ar putea exista? Unu’ care

sună cam aşa: UDMR nu votează asumarea răspunderii guvernului pe legea reorganizării

administrative, se dezbat în parlament cele trei variante, cu amendamentele de rigoare,

UDMR negociază potrivit propriilor interese, legea trece modificată în aşa fel încât să

cuprindă, într-o formă sau alta, ţinutul secuiesc ca teritoriu autonom… rezultatul?

UDMR câştigă, din nou popularitatea necesară în zonele cu electorat fidel formaţiunii, iar

după alegerile din 2012, iarăşi îi curtaţi pentru parteneriatu’ la guvernare! Mai învaţă

politichie, neicuşorule! Azi te iartă nenea Pirgu, că-i bătrân şi-nţelepţit de multe, iar tu

tinerel, nepriceput şi opozant, dar mâine… Poate te bate dumnezeu şi-ajungi la putere,

atunci să vezi… rupere!



Veni şi ziua… şi-a trecut… durerea rămâne!

Posted on august 3, 2011

Se invită măria-sa chioru-mpărat pe la radioul public, guvizi-dumneavoastră! Asta nu

înainte de-a da cu buzduganu’ şi-nainte, şi-napoi, şi-n dreapta, şi în stânga, să-şi facă…

pu(b)licitate cu mâna lui, ca pe mare-n tinereţe. Ca de fiecare dată, vorbi mult, prost şi

cam fără rost…/ cum şi traiu’ i-ar fi fost, dacă nu punea guvidele de’ştu’ greşit în 2004, la

alegeri! Da’ uite, ne învrednicim să scoatem câteva substitute de idei din logoreea

primului securist al ţării… lucru anevoie de făcut, că-i primu’ şi la sărit gardu’ în grădina

aia mare!

Păi, duma de-nceput ar fi „România stă mai bine decât Italia, Spania, Irlanda, Portugalia,

Grecia şi decât multe alte ţări din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice.” Îhâ!

Poate, cine ştie! Numa’ că românii fug care cum pot pe orice meleaguri mai dihai ca pe

vremea plumbuitului, că azi nu-i mai poţi ţine-acas’ cu securitatea. Şi asta, sunt sigur,

pentru că s-au săturat de-atâta „bine”! Cât despre ce-o fi vrut chioru’ să spuie cu

„echilibrele macroeconomice”, uite, pe români nu i-am întrebat, că eram prea sastisit, ca

sa mă mai procopsesc chiar şi cu o înjurătură-două, darămite cu „sute de sute şi mii de

mii”, vorba scriitorului! Mai bine le fac pachet şi le trimit la Cotroceni, că de-acolo porni

garagaţa!

Dar, cu toate că, zice spanchi-başa, stăm atât de bine, bugetarii n-au ce spera, până la

anu’… şi la mulţi ani, cu voia dumneavoastră, bizonilor, vorba unui alt preşedinte postdecembrist

al românicii! Care va să zică, avere mare,/ da’ nu pentru fiecare, că de, unu-i

cu mălaiu’ altu-i cu… plăcerea! A, şi asta nu-i tot: să plece, dracului, odată, din sistemu’

bugetar incompetenţii şi… hopa, nepoţii! Păi, ai ceva cu bocorapteru’? Că mai zilele

trecute auzeam ceva de-o nepoată de-a lui cu carieră fulminantă, de la secretară, undeva,

la vre-un bordel, poate, mare p.r.-i…zdă pe la drumuri! O fi expertă în trotuare! Bine că

n-a vorbit de copii, c-o vedeam şi pe botoasa lui, aia mică, dată afară de la Parlamentu’

European! Sanchi!

Nici la scăderea taxelor nu putem spera: dacă, după cum spune ciclopu’, în 2012 or să

mai dea inapoi ceva din salariile răşluite fără milă, cu taxele-i altă poveste, ele pot să mai

aştepte până după alegeri… când or să rămâie ca acu’!



După asta, preşedintele s-a uitat… chiorâş la românii cu credite: că, ’cică n-au fost

responsabili când le-au făcut, contând pe un salar’ cu 25% mai mare şi pe ceva sporuri

sucombate definitiv. Păi, pe ’Leana lu’ Cocoş cui o laşi, chiorule-odorule? Că şi ea,

sireaca, a avut datorii la bancă, de-a trebuit să-şi vânză bunătate de apartament lu’ fiu-su’

vitreg, nu i-ar fi ruşine c-a profitat de ea la ananghie! Sau, dacă ea a reu_sheet, ăilalţi

români nu mai contează, că nu-ţi trimit în cont bani câştigaţi prin potlogării, la Niro?

Mai apoi, matrozului i se puse pata, (a câta oară?) pe mass-media, că-i ponegreşte

guvernu’, zise el, intre două sorbituri! Asta-i maroă veche, boală fără leac, nici la

dezalcoolizare n-or să i-o scoaţă din dovleac!

Şi mai are o dambla: populismul treb’e evitat cu orice preţ! Păi, la ce partid european îţi

arondaşi portocalele, neică? La neonazişti, cumva? Spune-o s-o ştim şi noi, s-o ştie şi

ppe-ul care, deocamdată, vă girează matrapazlâcurile! Cât despre ce şi cine e_vită, mai

întreabă-i şi pe alţii… care ţi-or arăta oglinda, drept răspuns!

O veste „bună” şi pentru pensionari: visaţi la indexări? Visaţi degeaba! Banii-s pentru

„investiţii” la firmele clientelare, nu pentru voi! Şi nici pentru serviciile publice: gazele,

căldura şi curentu’ se pot scumpi cât vor companiile distribuitoare, de subvenţii v-aţi lins

pe bot! Şi ca să-şi recupereze clientela politică paralele, o să le dau pe mână şi companiile

de stat, să aibă de unde scoate profit! La fel şi cu sănătatea românilor: suntem prea mulţi,

să mai crăpaţi oleacă!

A, şi să nu uit, despre reorganizarea teritorială: „Discutăm. Ne aşezăm la masă şi…” iar

chiolhan? Păi, de: la noi e sărbătoare, / la voi, calicie mare / trăim bine, io cu gaşca mea,

/ ce-mi mai pasă de durerea ta?

Aşa să fie, chiorule-odorule! Şi la anu’ pe vremea asta, să cântăm şi noi la fel, când o să-ţi

vedem portocalele scoase din parlament şi pe tine, întâi suspendat, / iar dup-aia

spânzurat… de gratiile celulei! Zău, c-o să mă-mbăt de fericire!



Băsescu s-a săturat de mitocani? Tiranosaurus pudibondus?

Haida-de!

Posted on august 31, 2011

Am trăit s-o auz şi pe-asta, guvzi-dumneavoastră! Sau aşa zice presa, de: “Băsescu la

Roşia Montană: Domne, m-am săturat de mitocani şi nepoliticoşi, înţelegeţi?” Vorbă

mare, domnule: să zică prezidentele nostru, obişnuit să invite ziaristele la Cotroceni cu

“vino să ţi-o dau” (adică declaraţia, nu gândiţi porcos, c-o face el destul) să zică, deci, “mam

săturat de mitocani! Şi asta, după ce l-a complimentat pe un ziarist cu “găozarule”,

după ce i-a dat cu capu-n gură unui arab şi după ce-a caftit un copil… şi-un avocat, pe deasupra!

‘Ooopaaa, mare minune, zău aşa! Păi spanchi-başa, ai intrat în anu’ morţii? Sau

te săturaşi de tine? Că şi noi… ne strepezim numa’ când îţi zărim mutra! Sau când îţi

auzim numele (vorbă ruşinoasă la noi, în popor)… ca să nu mai vorbim de cum facem

când ne ajung pe la urechi potlogăriile tale şi-ale portocalelor! Zău că ne pocneşte o

greaţă!… Ce-o fi oare de făcut, chiorule-odorule? Altă soluţie nu văz, decât să-ti pui

juvăţu’ de gât! Abia aşteptăm să ne faci această bucurie… nici nu-ţi închipui cum o să ne

îmbătăm de fericire în urma cortegiului funerar, sau cum o să-nvârtim pe mormântu’ tău

tontoroiu, dans unguresc de felu’ lui, îmbogăţit, pe ici pe colo cu strigături neaoşe,

româneşti: „tot pe loc, pe loc, pe loc…/ să te îngropăm cu boc”! Nici cu ce mândrie

patrio…tardă o să-ţi ducem pe perină de catifea roşă căvălăriile: notele informative pe

care le deteşi la securitate, alea de le ţine sri-u’ îngropate în arhive ca pe-o comoară (o să

le proclamăm „sfinte moaşte” şi-o să le trimitem în pelerinaj electronic prin toată lumea,

să vază şi alţii cum ne bătu chiriaşu’ de la penthouse c-o putoare ca tine) actele de

„vânzare” a flotei, docomentele doveditoare ale potlogăriilor de le făcuşi cât ai fost

primare… niscaiva mine antipersonal vândute de fratele mircică lu Bin Laden şi altele,

destule, că-s sute de sute şi mii de mii… vorba prozatorului! Hai, nu te spânzuri odată?

Că prea întârzii… iarmarocu’! Hai, că ţi-om pune-o la căpătâi… pe nuţi din pleşcoi, să nu

te lase nici acolo să dormi. Să te frământe… până te-o face ţucal, s-avem dup-aia unde

ne-nşira la coadă! Haide, chiorule, măria…/ du-te când te cheamă moartea! Nu de alta,



da’, zău, ne-ai face un maaare bine! Mai economisim şi-un ban cu alegerile, că-l punem

pe prosty interimar… până s-or împlini 5 ani, ori până s-o modifica_constituţia, sa

scăpăm dracului de preşedinte, odată pentru totdeauna!

BOCĂNITOAREA… VASS, SAU ALTĂ BLONDĂ CU TUPEU!

Posted on septembrie 6, 2011

Guvizi-dumneavoastră, de râpă s-ar duce toată tagma blondelor, dacă n-ar fi unu’ sus, să

le ţie partea! Nu, n-am picat în vre-o criză mistică, mă refeream la vre-un chior, la vre-un

bocorapter… indivizi din ăştia mai deprinşi să judece cu hormonii decât cu creierii şi care

promovează femeile după cum arată, nu după cum judecă! Cazu’ ciocănitoarei Woodrea e

deja prea comun, aşa că l-oi lăsa deoparte, da’ numai astăzi, că-mi pică in colimator o

alta… tot de la guvernanţi, bată-i ăl „noroc” de ne ni-l aduseră nouă (vânt prin buzunare,

scârbă la inimă, nădragi rupţi în spete şi, la iarnă, frig în case)! Este vorba de Andreea

Paul Vass (tii, „Paul”, ce nume predestinat anagramelor) consigliera bocorapterului, ăla

de-şi serbă astăzi ziulica de naştere, fericită numa’ pentru el şi clanu’ Paşcu a Bontii, din

Răchiţele, sau pentru chioru’ de-l puse văcar peste toată cireada bizonilor autohtoni! Mam

învrednicit şi io de i-am făcut o urare de bun simţ mai de dimineaţă… aşa suna: „Mult

stimate şi iubite tovarăşe secre…ţar uascr, emil bokuttu! Cu ocazia ajungerii

dumneavoastră la fericita vârstă (fericită pentru cine dracu’?) de 45 de ani, vârstă a

deplinei maturităţi (aşa se zice, da’ nu se vede) permiteţi-mi să vă urez, cu adâncă

gratitudine (haida-de!) tradiţionalul “nu ţi-ar mai muri mulţi înainte, potaie capie, vedeate-

aş mănuşi, şi duce-ţi-ai toată familia la protan”! Asta spre fericirea întregului popor

(pe bune, de data asta)!” Da’ să ne întoarcem la sub’ect: vă spuneam, deci, bizonilor, de

blonda din palatu’ victoria, nu aia de la turism ci aia, mai de din intimitatea

bocorapterului, şi pomeneam de norocu’ ei şi-al tagmei aurii la plete şi… maronii la

creier, de-a se fi născut pe lumea asta politruci gata să cadă-n limbă, dacă-s numa’

bănuiţi a fi dobândit din partea lor niscaiva favoruri… Asta, vedeţi dumneavoastră,

bizonilor, n-ar fi mare lucru, că de, se laudă omu’ cu ce-l duce mintea, da’ când dai pe…

mâna tutei dita’i funcţia de consiglierre, plătită cu ban public, parcă are şi Gorică Pirgu

de zis câte ceva, că şi el e contribuabil! Deci, cu ce călcă în străchini sfătuitoarea de

răgazuri intime a premierului? Nu ştiţi, ‘ai? Lasă, tot Gorică o să vă spuie cu ce se dădu

dumneaei în stambă! ‘Cică ajunsă la o emisiune, nu contează care, prinse cu guriţa ei

întrebarea moderatoarei, potrivit căreia tocmai Andreiuţa… Paulichii şi-a lu’ Vass ar fi



acea Margaret Thatcher a românicii de care pomeni spanchiu’ zilele trecute! Şi zise ea

către presă: “Am convingerea că Andreea Paul Vass (adecătelea ea însăşi şi-n persoană)

va fi la un moment dat un model şi el nu trebuie să se suprapună pentru că nu are cum să

se suprapună unei personalităţi într-o perioadă istorică caracterizată de cu totul şi cu

totul alte probleme decât cele pe care le avem acum de gestionat”. Ohohoo, blonda taichii!

Rău ţi s-au mai urcat fumurile la… suportu’ de perucă! Şi cine vrei sa te urmeze? N-am

auzit că, pentru a te prosti, ai musai nevoie de-un model! Săracu’ Moisil, dacă ar fi trăit…

te-ar fi pupat duios pe frunte şi ţi-ar fi zis părinteşte: “ăsta-i cur, nu cap, duduiţă dragă”!



Patriotismul, de la beţivul suedez la rapandula mioritică

Posted on septembrie 18, 2011

Ia spuneţi, bizonilor, sunteţi patrioţi? Păi, treb’e să fiţi, că altfel v-a luat dracu’! Că undeam

ajunge dacă n-am fi? După părerea lu’ Gore Pirgu, îmtr-o altă ţară… adică mult mai

bine! Păi atunci, măria-sa / spanchi-başa ar trebui să ne înveţe să nu fim patrioţi, că prea

des ne îndeamnă să trecem gardu’ la vecini, / dacă simbriile nu ne convin… Ei, uite că neam

înşelat: prezidentele nos’ ne vrea cât mai departe, da’ mai patrioţi decât dacă ne-ar

ţine-n puf, acasă, pe cuptor, cu caviar şi şampanie la nas! Că secărica inglezească o ţine

numai pentru el… Aşa că, la-nceputul lunii, se probozi dumnealui, mai mult prin

interpuşi, la un lăutar vestit, Marcel Pavel pre numele lui, că_cum îşi permite să nu cânte

corect şi complet imnu’ naţional! Că asta-i obrăznicie şi lipsă de patriotism, drept pentru

care să plătească amendă, ori să poftească chiar la puşcărie! De, o fi fost spanchiu’ setat

pe prea-repede-nainte şi n-o fi priceput că, dacă se pomenea la deschiderea stadionului

naţional (iaca_că io-l scriu cu litere mici) numele lui şi-al tizului lui mai vrednic,

împăratul roman născut în peninsula iberică, nici jândarii nu l-ar mai fi oprit pe

microbistul de pe Dâmboviţa să huiduie, ori să umple cu stuchiţi freza lăutarului… Ori,

poate, nu i-o fi picat bine trăscăul de seară şi l-o fi pocnit damblaua, pe motiv că nu l-a

înjurat nimeni la eveniment… Da’, pentru că tot veni vorba de beuturică şi patriotism,

laolaltă adunate, ştiţi dumneavoastră, guvizilor, cine-i cel mai motivat patriot din lume?

Păi, iarăşi după părerea mea, e beţivu’ suedez. Pen’că primeşte de la stat, pe lângă pensia

de alcoolic, şi-o sticluţă de trăscău gratuită, la anumite intervale de timp, iar asta într-o

ţară ude licorile sunt scumpe. Zic io, ăsta da motiv sa fi patriot! Crez că dacă Suedia ar fi

atacată, beţivul de care vorbim s-ar duce primu’ să o apere, că doar îşi apără trândăvia

tihnită şi dreptul de a-şi cultiva viciul în linişte, fără să-l supere nimeni! Ce minuni de

vitejie ar face dumnealui, dacă ar fi in stare să deosebească patul armei de ţeavă, sau dacă

alţi compatrioţi de-ai lui şi-ar pune nădejdea în bravura vajnicului papaciocar, asta, de, e

cu totul altă poveste… probabil că, după ce ar face un pic de propagandă, arătându-l

lumii, i-ar mulţumi frumos, i-ar mai pune o butelcă de akvavit în tăgârţă, şi… l-ar trimite



acas’, explicându-i cu binişorul că pe front sunt multe situaţii confuze, în care cu greu

poţi face deosebirea între ai tăi şi duşmani, iar ţara are nevoie de toţi cetăţenii ei, inclusiv

de dânsul! Dar să-l lăsăm pe patriotul scandinav, cu sistemul lui de protecţie socială, că

prea se vede, dom’le, din ce motive meschine e patriot, şi să ne uitam prin ogrăzile altora,

poate om găsi motive mai acătării de-a ne iubi ţara… fără s-o lăsăm însărcinată, că mai

plătim şi pensie alimentară! Şi hai să-ncepem cu cei ce s-au format ca ţară printr-o

trădare la scara naţională, cu americanii, care s-au revoltat împotriva suveranului lor

britanic pentru a-şi dobândi independenţa. De ce mă ocup tocmai de ei? Dracu’ ştie!

Poate pentru că, vieţuind la un ocean distanţă, au dezvoltat un sistem social complet

diferit celui scandinav, care-i cocoloşeşte pe poporeni dar care-şi cam sufocă investitorii…

În America, vezi dumneata, lucrurile stau altfel: taxele-s mici, să le pierzi prin buzunări,

da’ nu care cumva să uiţi a le plăti, că te-a-ncălţat aghiuţă ăla al lor de se cheamă fisc! În

rest, pentru aproape toate, voie ca la banu’Ghica! Cetăţenii au dreptul de a purta arme şi

de a se organiza în grupări paramilitare locale (al doilea amendament, de!), îşi pot apăra

proprietatea cu puşcociu’, iar asta îi face pe borfaşi mai temători decât în alte părţi de

lume (statisticile mondiale zic aşa, dacă nu mă credeţi, căutaţi-le şi nu mă afanisiţi cu

contraargumente şi teoreli), din cauza taxelor mici, e uşor să deschizi o afacere (a încercat

şi românu’ malaxa, da’ era învăţat să-şi cumpere piaţa cu plocoane la măria-sa carol al

doilea, aşa că nu i-a mers, că americanii nu au rege) şi câte şi mai câte alte posibilităţi se

deschid în faţa individului onest şi cu chef de muncă! Atât de multe, încât fiul

pădurarului austriac, Gustav Schwarzenegger, Arnold pre numele lui cel mic, ajunse,

dintr-un pârlit, care-şi atârna muşchiuleţu’ prin galantare, să i-l admire cuconetu’, mare

vedetă de cinema, iar mai apoi, spre bătrâneţe, guvernatorul celui mai bogat stat al

vestitei confederaţii de peste Altlantic! Iar un negrotei născut pe vapor se-alege, prin voia

guvidelui american, ditamai preşedintele, în ţara unde strămoşii lui ajungeau legaţi şi

erau fugăriţi cu dulăii pe plantaţii, dacă îndrăzneau să ridice glasu’! Ba, dacă binevoieşte,

ajunge să schimbe o vorbă-două şi cu dicta…chioru’ românicii venit şi el de peste mări şi

ţări, să vază Casa Albă. Un dialog de complezenţă, care, probabil, aşa a sunat: „Hello! I

am Barrak Hhussein. Who are you?” “I’m Trajan – the one eye – dictator of romanian

people!” “ Okay, man, I’m busy with the elections, you go home now! go home!” Că de, la

ei, alegerile ţin un an… şi nu costă, ca la noi, câteva kil’e de ulei, de zahăr şi de făină…

Sunt bogaţi, sunt şi patrioţi! Dacă nu, îl votează pe Putin! Se vede treaba, bizonidumneavoastră,

că aşa stau lucrurile prin alte părţi de lume… chiar şi prin ţări din

Uniunea Ioropeană… Credeţi, oare, că inglezu’ cântă de foame “God Save the Queen”? Că

berea şi whisky-ul trezesc, cumva, pofta de căntat, aşa, pe inima goală? Nu, că dau arsuri

pe maţe! E musai să le aşezi pe temelie zdravănă, de muşchiuleţ de vită, îmbodolit în

aluat, cu ciuperci şi mirodenii, cum numai bucătarul răposatului sir Arthur Wellsley, duce

de Wellington, ştia să meşterească! Ori că franţujii intonează gratis „Marseilleza”? Aiurea,

ăstora le treb’e chateaubriand, iar la urmă vor şi-un platou cu brânzeturi, lângă un



beaujolais nouveau, să-şi dreagă glasul… că brânza-i sărată şi face sete! La spanioli, prin

secolu’ trecut, a fost un război civil cauzat de sărăcie… asta ne-o fi spunând nouă ceva?

Iar la italieni, bizoni-dumneavoastră, ştiţi cum a sfârşit ultimu’ dictator de l-au avut? Păi

să va spuie Gorică: americanilor nu le-a trebuit decât sa-i dea drumu’ pe uliţă, de rest sau

ocupat macaronarii! Şi, hai, să ne uităm un pic la cel mai disciplinat popor european,

locuitorii Germaniei, motorul economic al UE… Na, cu asta am spus totu’! Cum să nu

cânţi „Deutschland uber alles”? Ce, bou’ sătul se opinteşte fără spor la car, sau cel

costeliv? Vezi acuma dumneata, chiorule-odorule, cum se rostuiesc patrioţii pe la alte

neamuri? Că, de, nu mai trăim pe vremea lu’ Papură-Vodă, să nutrim dragoste de moşie

cu foamea-n gât, ca iobagii! Ce crezi, că, dacă te fâţâişi pe la Washington şi te trăseşi în

poză cu cioara de pe Casa Albă, am sărit în sus de bucurie? Sau că, dacă Joe Biden ţi-a zis

că pari sănătos, noi am şi crezut că eşti? Oricum, bubiţa matale nu-i la ficat, e la altă…

bilă! Şi te-or fi anesteziat bine, în patria bourbonului… poate cu „Four Roses” să le miroşi

frumos, că la „Wild Turkey” or fi ştiind ei cum faci! ’Geaba ne strepezişi urechile, la- nceput de an 

şcolar, punând glasuri nevinovate de copii să intoneze „Deşteaptă-te

române”, pe sfărâmăturile învăţământului, făcut varză se sluguliţa ta, bietu’ Smeagolfuneriu…

Că numa’ din ce i-or fi „urat” ultimi absolvenţi de clasa a doi’şpea, v-aţi umple,

voi, portocalele, frigiderele cu carne, pentru multe sute de ani de-aici încolo! Şi, dacă tot

au cântatără, crezi că s-o fi deşteptat românu’? Sanchi, de douăj’ de ani încercăm reţeta şi

tot proşti am rămas! Şi, ca să fim cinstiţi, dacă ar ieşi figura, nu te-aş vedea deloc bine…

sau chiar nu te-aş mai vedea deloc, că, ori ai prinde de veste la timp şi ţi-ai pierde urma

prin cine ştie ce coclauri străineze, ori ar pune mâna pe tine câţiva poporeni, să-ţi arate

dragostea şi recunoştinţa de ţi-o poartă, şi las’ dac-ar mai rămâne ceva din hoitu’ tău! Aşa

că, mulţumeşte-te să cântăm imnu’, şi de-acu-nainte, tot prost, că oricum îl cântăm fără

rost! Poate numa’ rapandulele să-l fredoneze cu nădejdea de a deştepta ceva… în nădragii

clienţilor, mai obsedaţi, în ultima vreme, de mâncare, decât de sex pe parale, de care

oricum ne uşuraşi! Ori să-ţi mărturisească dragostea pe care ţi-o poartă, în mod

dezinteresat, dacă te confundă, la vre-o beţie crâncenă, cu peştele care le bate şi le ia

banii. Însă asta, numai paraşutele de pe centură, din Gara de Nord, din Piaţa

Hurmuzachi, ori de pe Mătăsari… alea de pe Maria Rosetti sunt prea blazate, iar

piţipoancele de la „Inter” sunt profesioniste, poliglote şi intonează fără cusur

„Marseilleza” şi „Yankee Doodle”. SĂ VIE AMERICANII!!!



ALBĂ CA ZĂPADA ÎNTRE BASM ŞI ANAGRAMĂ

Posted on septembrie 22, 2011

Păzea, guvizi-dumneavoastră, că vine „albă ca zăpada” la osim, după cum vuieşte massmedia:

„Băsescu face manevre politice cu fiica sa: Eu am trimis-o la OSIM să înregistreze

Mişcarea Populară”! E vorba de progenitura mai mare a bulibaşei românilor, ioana, că

buzuca aia mică e prea e prea ocupată, toată ziua goneşte între Strassbourg, unde mai

trânteşte câte-o dumă, să ne ştie lumea şi să ne arate cu deş’tu, şi sida, bărbăţelu’ ei… fără

cununie! Păi, de multă vreme ne plictisi / o madamă… de blogary (cam bărboasă şi cu

apucături nefireşti dumneaei, că zise-odată că doarme pe pat de cuie, ceea ce ne doreşte

şi nouă) cu profeţia unei „albă ca zăpada” a politichiei de pe Dâmboviţa, lucru anevoie de

crezut pe malurile ăstui râu, care numai limpede nu este! Aşa că nu dădeam atenţie

scornelii, nu mai multă decât altora mai vechi, cu sfârşitu’ lumii, bunăoară… Ce, voi aţi

crede aşa ceva? Întâi să-l apucăm şi mai discutăm după! Da’, pare-se, lucrurile nu stătură

tocmai aşa cu prorocirea purtătorului cu vorba şi puitorului de bărbi, ba pe la preşedinţie,

ba pe la muncă şi protecţie socială, ba… om mai vedea noi pe unde, că i se acri bizonului

de portocale, iar ciclopu’ din ostrovu’ Cotrocenilor începu să-şi facă griji pentru viaţa de

după… mandat. Că de, ce fel de viaţă o fi aia, scos din politichie? / Sau, mai rău, băgat la

puşcărie? Viaţa pe care ai merita-o, chiorule-odorule, i-aş zice io… da’ nu m-ascultă şi-i

păcat! Nu vrea chifteluţe, bine! O avea într-o zi grăunţe… meşterite din plumb, cămeşuite

cu oţel, de calibru… 5, sau 9, că de 7,62 nu se mai fac! Da’ să-l lăsăm cu iluzia că viaţa-i

veşnică şi să vedem ce-i fojgăie prin căpăţână, să se ţie la putere 20 de ani, nu 10, cât ar

avea dreptu’ dupre constituţiune… Păi, de-acu’ un an, îl tot puse pe samuraclele lui

răspunzător cu propaganda, pe musiu sebişor lăzăroiu, ţucălar de seamă pe la toţi

securiştii ideologici ai defunctului pecereu şi fachiru’ de-a băgat numa’ cuie-n posterioru’

protecţiei sociale româneşti, să trăncănească despre piţipoanca_cu 7 pitici (poate pe

creieri) ivită în politichia mioritică_ca ’tuşica Afrodita, odinioară, când se născu,

nevinovată, din spuma mării şi… testiculele lui Uranus, după ce l-a castrat Cronos.

Aferim genealogie, de pe atunci făceau furori băncile de spermă! Şi nuş’cum făcură ei, deo

şi găsiră… gata înfiinţată, de prin 2003, la una din nenumăratele fracturi ale pnţ-cd, de

după viaţa… parlamentară. Na, altă asociere cu mitul naşterii Afroditei! Se chema, la



vremea aia, „asociaţia mişcarea populară” şi avea chiar şi sediu. Iaca, vă dă taica Pirgu şi

un linck, să nu ziceţi că vă minţeşte:

http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/web-miscarea-populara-pdl-pntcd-pitigoipur_

0_551344966.html

După cum se vede, n-a trăit prea mult, sireaca, au înghiţit-o foştii „umanişti”,

actualmente „conservatori”: „După numai patru luni, Curierul Naţional scria că iniţiatorii

Mişcării Populare, Bogdan Pitigoi, Andrei Marinescu si Mihai Badea si-au dat demisiile

din functiile de conducere pe care le ocupau, inscriindu-se in Partidul Umanist Român,

actualul Partid Conservator”… Bre, da’ asta-i mai mult „labă” decât „albă”, anagramă pe

care-o vedeţi şi dumneavoastră, bizonilor! Ca să nu mai vorbim că tocmai „felix…

şobolanu’ roşu”, a confiscat-o, iar ăsta, după câte-mi pare mie, nu-i dintre prietenii lui

spanchi-başa! Păi, bine, leliţă ioană a băşescului, sub numele ăsta de mortăciune vrei să

intri matale… în viaţa politică a românicii? Că-n afaceri, mi-au ajunsără şi mie pe la

urechi nişte vorbuliţe, despre o firmă care întreţine liniile de tramvai prin capitală şi carea

câştigat licitaţia la vremea când era primare tătâne-tău! Da’ să ne-toarcem la politichie:

’cică chestia asta, care zace moartă-n… poala fetei chiorului, e musai să fie adusă la viaţă

printr-un sărut prezidenţial. Văleu, televiziunile, trimiteţi copiii la culcare, că ăsta-i film

porno, cu necrofilie şi cu incest, pe deasupra! Iar dacă mai pune botu’ guvidele şi la

„eugenia” asta, adică dac-o intra… „laba cu zăpadă” în parlament, o să fie horror!



MIORIŢA PE-NŢELESUL LUPILOR

Posted on septembrie 26, 2011

- Scriitură de demult, de când era lupu’ căţel, / bou’, viţel / Gore Pirgu, personaj de

roman, / iar autoru’, proaspăt licean. V-o aduce taica Pirgu, spre amintire şi-nvăţătură!…

de minte? -

‘’A fost o vreme, berbeci-dumneavoastră, când, tot lupul, ca şi-acum, păzea turma, fără a-i

aduce vătămare. Se-nţelegeau tare bine împreună, lupul era tovarăş de joacă al mieilor şi

cinstit de-ntregul ciopor, ca un frate mai mare. Dar venit-au mai apoi doi ciobani pribegi,

ce s-a înţeles, nemernicii, să-l ucidă pe baciul cel legiuit, să păstorească ei turma, iar pe

lupul cel credincios să-l alunge-ntre streini, cum poate aţi aflat şi dumneavoastră, că

faptele s-au scris la ‘’Mioriţa’’. Şi-au adus cei doi, ca să păzească turma, un câne venetic,

ce se pripăşise pe la ei. Numai că, la vremea potrivită, s-au aflat că baciul cel vechi aveau

un fecior, Ivan cel mititel. Iară când acesta au crescut, i-au tras la judecată pe cei doi

nelegiuiţi, Ion şi Gheorghe, să-şi plătească vina şi să-i dea înapoi turma, după cum este

dreptatea. Şi aveau feciorul înscrisuri trainice, de s-au mirat judecătorii c-au ştiut

bătrânul baci să scrie, dară dreptate păgubitului i-au dat, după cum scrie la pravilă. Iară

de s-au văzut Ivan în averea tătâne-său, înapoi pe lup l-au chemat, la paza turmei, şi pe

câne l-au alungat, că se-ndulcise veneticul la brânză, caş şi urdă, care numai pentru

cioban sunt, căci se fac din lapte, iar laptele este pentru mieluţi.’’

Sfârşind de povestit, jupânul lup stinse ţigarea, bău-nsetat, puse şapca pe-o ureche şi

bătu în masă cu bastonul de miliţian, zorind hangiul să-i mai aducă vin şi nişte pastramă

de oaie, din cea sărată bine, ‘’să ceară mâncarea beutură’’. Hangiul, un berbec trecut prin

multe şi c-o jumate de picior rămasă, nu se ştie cum, în gura lupului, când s-au întors în

sat, aduse cele cerute şontâcăind repejor, ştia de ce-i în stare muşteriul când e flămând

ori însetat. Berbecii cei bătrâni se-nghesuiră mai adânc în cotlonul lor, neîndrăznind să

spună sau să ceară ceva.



Numai mieluţii, cu băsmăluţe roşii la gât, veniţi să-şi cumpere niscaiva zaharicale,

nedumeriţi, behăiau încetişor, în faţa cârciumei: ‘’Dacă jupânul lup păzeşte turma, fără ai

aduce vătămare, de ce pofteşte dumnealui la pastramă de oaie?’’.

La vânătoare / cu criza în spinare!

Posted on septembrie 27, 2011

Toată lumea ne anunţă zile grele, bizoni-dumneavoastră! Dacă norii de furtună ar veni

numai de la bulibaşa cel chior şi compania, nu m-aş sinchisi, că tot a schimbat sloganul

din „românia a ieşit din criză” în „pauza (electorală) s-a terminat / băgaţi capu’ în…

aceeaşi criză”. Beleaua e că ne-o mai trâmbiţează şi alţii, cam prea destui!

Unii, de pe-afară, (americanii, chinejii, franţujii, nemţii) ne-o vestesc „pe bune”, cam fără

menajamente, da’ cu mai puţine gânduri ascunse, sau, mai bine zis, cu un singur gând,

adică: „avem şi noi problemele noastre, ia nu ne mai deranjaţi, măcar pentru o vreme”.

Cei mai mulţi ioropeni nici că mai vor să auză de zilierii români, sperând că îi vor învăţa

pe-ai lor cum se dă la sapă, sau cum se rupe căpşuna din vrej fără să se storcească între

de’şte… Haida-de! Grecii ne-o vestesc cu proteste, dar de, ei sunt greci, îşi cunosc

interesele! Spaniolii se pregătesc de alegeri anticipate, nemţii – de plată, că au de unde,

iar motorul politic al Uniunii Ioropene, ăla de la Paris, s-a cam înroşit… că veniră

socialiştii la putere! Apropo, „Internaţionala” e franţuzească, ştiaţi asta? Dacă nu, aflaţi

acum!

La noi, chiriaşii celor două palate, nu mai spui care, că v-aţi cătrănit destul şi-aşa, ne-o

arată, cum arată tâlharul din trenurile româneşti şuriul, cu semnificaţia inechivocă

„banii, sau criza!” Mai mult, se strâng încet-încet în „mişcarea (din ce în ce mai

ne)populară”, scorneala chiorului, şi-a consiglierre-ului său naţional-socialist, musiu

sebişor lăzăroiu, cel cu unchi miliţian şi nănaş de cununie securist!

Cin’ se băgă, aţi vazutără: partidu’ „dan senzaţionescu în direct”, de, nici nu ştiţi ce

pierdeţi (poate pe iuga, la pescuit de „bebeluşi”), partidu’ rudotelu’ mare, cu nelipsitu-i

client al salonului de agitaţi de la „obregia”, corneluş… rabin-tudor, partidu’ noua

(de)generaţie, de la galeria „steaua”, al lui berbecali (ăsta pen’că ştie să tundă oile),

portocalele şi adunătura pentru… regresul românicii a hatmanului zgăbeaţă oprea… cam

asta-i fauna de se oploşi pe sub fustele proaspăt osim-ite ale ioanei băsescu! Iar acolo, seapucară

să scornească la măsuri, care mai de care mai sucite: ba impozitarea pensiilor, ba

reducerea catastrofală a asistenţei medicale şi sociale, pentru care plătim din gros, da’



fără folos, ba eliminarea subvenţiilor la încălzire şi scumpirea gazelor, produse de

monopol pe… Dâmboviţa-n jos, ce mai, o întreaga tarantelă de aberaţii! Mare ţi-e

grădina, Doamne!

Dar asta nu-i nimic, guvizilor, pe lângă surpriza de-o avură mulţi dintre dumneavoastră

când l-aţi văzutără pe ecran, proaspăt tocmit în taraf, pe ion ţiriac ’ăl bătrân, că tinerelu’

o fi prea ocupat cu prăjiturile… şi cu coca:

„Ion Ţiriac despre criză: Nu ieşim în 2012. Toată lumea să se pregătească să o mai ducem

în spate” ne vesti oracolul de la Balc şi, ca să ne băgăm bine minţile in cap, adăugă: “Eu

sper ca în 2014 să ne meargă mai bine”. Îhî, adică la vremea alegerii altui preşedinte,

până atunci, poftă bună la răbdări prăjite, bizoni-dumneavoastră! Şi ce mai scoţi matale

din puţu’ cugetărilor, nene ’te-n_izmene? Păi, iaca ce mai zise: „…criza a atins mult mai

mult omul de afaceri. Pe mine m-a stupefiat faptul că politicul nu se gândeşte cum să

faciliteze şi să împingă omul de afaceri, ăla care dă de mâncare la mii de oameni”. Ohoho,

săru’ mâna boierule, io-s Gorică, ingratu’ care nu-şi aminteşte să-i fi pus matale ceva

pe masă, că nu-i trimiseşi invitaţie pe domeniul tau de vânătoare… şi bine făcuşi, că, la

cum îţi deteşi arama pe faţă, lesne te confundam cu mistreţu’!

De, fostul jucător de tenis la clubul ministerului comunist de interne şi semnatar al unui

angajament către securitate, se bucură în ochii poporenilor de o credibilitate cel puţin

bizară, de parcă banii rostuiţi prin ’cele străinătăţuri, numai el şi cine treb’e or fi ştiind

cum, i-ar da drept de instanţă morală şi politică, aşa că-şi permite şi evaluări, de tipul

profeţiei care se auto-împlineşte: “Eu spun că românul este un altfel de individ. Nu este

nici sârb, nici grec. Noi suntem mult mai blânzi. Şi înghiţim, înghiţim, înghiţim”. Cu alte

cuvinte, „gogâlţ, gogâlţ, gogâlţ… ghiorţ… aferim!”

Că la hohaiala lui puse botu’ şi nadia comăneci, chiar nu mă surprinde, ea s-a descurcat

mai bine la bară… pardon, la bârnă, nu la vorbă, iar după aia, s-a încurcat în brăcinarii

lui nicu ceauşescu şi-acolo a rămas, până s-a tirat din românica, în ’89, noiemvrie,

târziu… ultimu’ bal!

Vedeţi acuma, guvizilor, pentru ce-i bună o criză la casa… moşierului de la Balc? Pentru

ciordeli şi deliruri paranoide! Păi, dacă criză n-ar fi… s-ar mai putea lăuda ţiriac că „dă de

mâncare la mii de oameni”? Mai are puţin şi se autocanonizează sfântu’ ţiriac! Da’, măi

musiu, te-i fi întrebat câţi ţi-or fi umplut aseară frigideru’? N-ai sughiţat deloc, nici

măcar aşa, de fason? Crez că nu, că nesimţirea nu doare! „Scumpă criză, mândru colţ de

rai…”

Pentru noi, ăştia mititeii, criza-i însă cât se poate de nasoală: noi o s-o cărăm în spinare,

sau, mai bine zis, noi o să crăpăm cu ea-n spinare, că, vorba morsei-frate-cu-mistreţu’, de

la Balc, suntem prea blânzi… Aşa că, luaţi aminte, bizoni-dumneavoastră: de azi-nainte

ori vă sârbiţi, / ori vă greciţi, / da’ cuminţi să nu mai fiţi, / dacă nu vreţi… na, rima, voi so

găsiţi!



Mai vin cocorii, dar Nokia…

Posted on septembrie 30, 2011

Zi noroasă de toamnă… Prilej să te întrebi dacă ai cui lăsa agoniseala de-o viaţă şi să

acţionezi in consecinţă, să numeri niscaiva bănişori anevoie salvaţi de hămeseala

guvernanţilor, să te duci la o băută şi să te întorci afumat ca un cotlet haiducesc, ori sa

constaţi că s-au dus anii şi banii şi să dai în melancolie blegoasă!

Zis şi făcut:

Trezit dis-de-dimineaţă…

Căutat după bani – găsit mărunţiş.

Telefoane pe la „Fostele iubiri”, vorba lăutarului – unele, la serviciu, altele, casnice, toate

măritate… Nu merită moştenirea de la mine bătaia „titularului de contract”! Şi nici

divorţul!

Plecat trist spre beutură, ultimul refugiu al holteiului tomnatic, cheltuit… mai mult decât

chitrofonit şi-ntors acas’, mai trist decât angajaţii de la Jucu, după anunţul patronului căşi

ia zborul şi pleacă spre ţări cu un climat mai propice… afacerilor!

Nokia, da… pentru angajatul român – iubita bogată, care decide să rupă relaţia cu un

coate-goale! Ce căuta la terasa din Crângaşi, când ne-a făcut cinste c-o bere? Greu de

spus… venise poate doar aşa, să mai schimbe aerul, se săturase de Bochum, de neamţul

harnic şi sobru, deprins mai mult cu schwarzkaffe-aua matinală, decât cu „Oktoberfest”

(numai odată pe an!), ne-a crezut mai deprinşi cu lipsurile şi mai dispuşi la concesii,

spera să ne mulţumim cu „Logan”, în loc de „Toyota”, cu o garsonieră, în locul căsuţei

într-un cartier rezidenţial… n-o să ştim niciodată! N-a fost ea atât de darnică pe cât s-a

lăudat la despărţire, dar de uitat, ne-ar fi greu s-o uităm!

Nu ne-a spus prea multe la plecare, a fost o despărţire rece, scandinavă… Unora dintre

noi ne-a strecurat în buzunar un răvăşel, de adio: „Goodbye sweet love, it was good that

we met, but I known someone else, a nice Chinese, who likes more working than

drinking. Do not despair, there are also other rich girls in this world!”

Nokia, Nokia!… Cine crezi că te va înlocui în inimile noastre?

Miss Ford? Uiţi că ne-am făcut de râs în faţa ei? Că a tocmit un detectiv particular, care

ne-a surprins beţi, când îi furam din poşetă?

Madame Renault? Aia ne dă câţiva bănişori, nu mai mulţi sau mai puţini decât ne dădeai

tu, dragă Nokia, dar ne fură canistrele cu benzină, depozitate pe balcon, ca-n vremea

plumbuitului. Le pune în “Logan”, iese cu ele pe poartă şi… la Bochum se mai opreşte, le

vinde fostului tău iubit, odată cu maşina! Iar la noi carburantu’, întreţinerea şi toate

celelalte se scumpesc…

Şi ‘coniţa Bechtel ne-a tras clapa: după ce ne-a promis iubire veşnică, sau măcar atât cât



prevedea contractul, ne-a făcut cunoştinţă cu o rudă de-a ei mai săracă, stabilită la

Budapesta, parcă, şi ne-a zis că, dacă tot suntem vecini, ea ne urează casă de piatră!

Numai că noua noastră soţioară îşi aduce aminte de noi doar dacă mai are de încasat

ceva parale, în rest, e tot plecată!

Ar mai fi… surioara ta nordică, suedeza Oriflame, da’ n-a prea venit cu acareturi, stă cu

bagajele făcute, şi a tocmit, pe post de mamă-soacră, o vătăşiţă ofilită de la noi, deprinsă

mai mult la împărţitul ciomegelor, decât al paralelor!

Astă-vară, ne promisese bocorapteru’ o mireasă de la soare-răsare, direcţie spre care ai

plecat şi tu, dragă Nokia, dar a plecat în peţit bou şi tot aşa s-a-ntors, că la chinezi

năravurile pidosnice sunt trecute în codul penal. Oricum, mireasă a promis, fără ea a

venit, că a căscat ochii-n târg, la Shenzen, la unversiadă! Ca la poarta nouă…

’Cică mai sunt mirese de prin cele străinătăţuri pe la noi, da’, după o căutare asiduă pe

internet, cu anunţ în regulă „şomer cinstit, caut mariaj cu carte de muncă şi celelalte acte

întocmite după lege… mireasă-angajatoare străineză” n-am găsit decât cămătăriţele

americănite, englezite, franţuzite, italienite, grecite şi chiar turcite sau arăbite, strânse la

pungă, aprige la recuperarea datoriilor şi toate în concubinaje suspecte cu mioritici de-ai

noştri… Bine, bre, asta-i căsnicie, sau tractir? Că ne-am liniştit şi noi, nu mai cerem zilnic

cămeşi scrobite, cafea la pat, ori ciorbiţă şi tocăniţă caldă. Da’ chiar cont sleit la sfârşit de

lună? Parcă nu se potriveşte ceva…

Cât despre şaormăriţele Abdullah, Ismail, sau Ali… să mă ferească chiriaşul de la

penthouse!



Metamorfoza poveştilor? Sau povestea metamorfozelor? Tot

un coşmar!

Posted on octombrie 2, 2011

Dracu’ mă puse, guvizi-dumneavoastră, să cetesc înainte de culcare! Şi nu orice, ci tocmai

o poveste… Păi bine, Gorică-neică, dăduşi în mintea copiilor, o să mă-ntrebaţi, şi pe bună

dreptate, cum se face că matale, măgar bătrân, deşelat de samare şi ciomege, tocmai cu

cetitul poveştilor, sorocite minţilor necoapte, ajunseşi să te îndeletniceşti? Iaca, guvizilor,

se mai întâmplă!

Da’ să ne-ntoarcem la poveste… Nu vă spui prea multe din ea, că intru la „încălcarea

drepturilor de autor”, însă ceva acolo tot treb’e să vă zic: ca-n mai toate basmele de pe la

noi, era vorba de cele trei personaje (Făt Frumos, Ileana Cosânzeana şi Zmeul Zmeilor)

care, spre deosebire de versiunile vechi ale poveştii, au destine taman pe dos! Aşa că

personajele pozitive întrec măsura şi ajung să suporte consecinţele legii (să înveţe şi

micuţii ce înseamnă să profiţi de statutul privilegiat), iară zmeul cel negru la inimă

cândva, se apucă de tot soiu’ de opere de binefacere, pân-o ajunge, într-o bună zi să i se

aducă omagii naţionale, iar numele lui, altă dată hulit, să fie dat unei străzi din cartieru’

meu… Bre, ce mai poveste!

Da’, cum toate poveştile fac somn, adormi şi Gore, cu inima plină de grija zilei de mâine

şi cu capu’ plin de iluziile basmelor. Şi-n somn visă…

Se făcea, bizoni-dumneavoastră, că Ileana Cosânzeana, tot căutând ea la Feţi Frumoşi şi,

mai ales, la pungă groşi, / ajunse în palatu’ bătrânului împărat Cocoş, / care avea la

poartă şi-un felinar roş’… iar împăratul o luă de nevastă şi-i promise c-o să-i facă chiar el

cunoştinţă cu un alt Făt Frumos, cam chior de beat el, da’ viteaz din cale-afară, că se tot

războia la vremea aceea cu un Zmeu hapsân, şi cu Bunicuţa acestuia, care, sătulă să nu fie

ascultată de Scufiţa Roşie, să se trezească mereu cu Lupul pe cap şi să tot spere în

ajutorul unul vânător milos şi îndrăzneţ, îl adoptase şi-l tot cocoloşea, de parcă i-ar fi fost

de-adevăratelea nepot… dreptu-i că nici Zmeu’ nu prea ieşea din cuvântu’ Bunicuţii. Heihei,

ce halima! Vise ţi-au trebuit, Gorică? Poftim-acu’, de le visează!

Ca în toate poveştile, Făt Frumos îl învinse pe Zmeu şi, cum învinse, voinicul din poveste

se şi transformă într-un Zmeu atât de hapsân, încât cel al Bunicuţii părea pe lângă el

Maica Tereza. Hait, că asta-i din altă poveste, îmi zisei eu în vis şi cred că m-am întors pe

partea cealaltă! Nu e guvizilor, ăsta-i necazu’! Acuma, pentru început, noul Zmeu se ţinu

de vorba ce promise şi-l făcu pe calul năzdrăvan prim-ministru… Acesta, năzdrăvan, de,

mai fură el pe ici, pe colo, ba nişte petrol şi nişte lemne, să le arză împreună, să facă

jeratic, ba nişte ovăz de fiert în lapte – chiţibuşuri de-ale cailor năzdrăvani, ce putem face



– da’, cum se pricepea la afaceri, nu prea se vedea cât furase şi toată lumea era

mulţumită! Toată lumea înafară de fostul Făt Frumos, devenit Zmeu-titular, de Ilena

Cosânzeana şi de bătrânul împărat Cocoş, care stăteau mereu încruntaţi, gândind că

roibul cel fermecat fură din ce-ar putea fura ei, iar asta nu prea le convenea…

Acuma, bizoni-dumneavoastră, Zmeul cel cu Bunicuţa nu murise, trecuse doar în opoziţie

şi se cuminţise, de nu l-ai mai fi cunoscut… era un om (politic) ca toţi ceilalţi, aşezat

ascultător lângă Bunicuţă, retrasă şi ea într-o grădină cu trandafiri din Pădurea

Fermecată… Bunicuţa, care era un pic cam supărată pe bietul Zmeu, aduse pe lângă ea şiun

Făt Frumos – din trandafiri o să-i zicem, ca să nu-l confundăm cu Zmeul cel chior, la

vremea când era şi el Făt Frumos… din portocale. Ce vis încurcat, zău aşa!

Dar să ne întoarcem la calul năzdrăvan şi la vestitul trio: Ileana Cosânzeana, Zmeul cel

chior şi împăratul Cocoş… Cugetând ei cum că fură prea mult calul, în paguba lor, îşi

puseră în gând să-l dea laoparte pe armăsarul nărăvaş şi nărăvit la prea multe coţcării şi

să puie în locu’ lui o gloabă de-o dibuise Zmeu’, la vremea când încă mai era Fă Frumos,

în livada lui cu portocale, şi care i se păruse tare cuminte şi ascultătoare! Calul, supărat

că-i luat la goană, făcu prieteşug cu Făt Frumos din trandafiri, cel al Bunicuţii, şi, o

vreme, le ţinu piept celor trei, ba chiar fu la un pas să-l puie pe Zmeul chior pe goană… Ia

alunecat, însă, copita pe prundişul alegerilor şi şi-a rupt piciorul, ieşind din poveste

mult mai puţin demn decât i se cuvenea. Zmeul făcu prieteşug cu Făt Frumos din

trandafiri, îi dete, ca-n poveste, juma’te din împărăţie, făcu mârţoaga prim-ministru, în

locul calului năzdrăvan, o puse paznic la ieslea cu fân şi la găleata cu… mălai şi începură

să se-nfrupte, el şi împăratul Cocoş… de-a dreptul împărăteşte!

Numai Ileana Cosânzeana suferea, fiind ţinută pe tron, alături de împăratul ei, mai mult

pentru prieteşugul cu Zmeul, ca o găină cu ouă de aur… Căzu în mania colecţionării

poşetelor „Louis Vuitton” şi se apucă de furat, sireaca, spre consolare. Cum primise un

minister cu multe resurse, avea şi de unde, aşa că umbla lelea prin ţară, iar pe alocurea

mai împărţea pomeni: ba ciocolăţi şi calendare, la copii necopţi la minte, ba poşetuţe mai

ieftinuţe şi pantofiori cu toc cui, la gospodine care-ar fi vrut mai mult niscaiva zarzavaturi

şi băcănii ieftine. Era mereu pe drumuri, călărind maşini scumpe şi mai ales şoferii…

pentru trecere de vreme!

Dar prieteşugl cu Făt Frumos din trandafiri nu ţinu o veşnicie, celor trei li se părea de la o

vreme că le cere prea multe, aşa că puseră mârţoaga să-l alunge din guvern… Făt Frumos

din trandafiri, dunăre de supărat, porni spre sălaşul calului, pe care nu-l mai găsi acas’.

În locu’ lui, apăruse încă un Făt Frumos… al calului o să-i zicem! Se înţeleseră cei doi să

înveţe mârţoaga minte, o goniră şi nu prea, că-i ţinea partea Zmeul cel chior, şi, cum

picară iarăşi la alegeri, tot Zmeul ieşi victorios, aşa că gloaba cea supusă deveni din nou

prim-ministru.

Bunicuţa, cătrănită rău de data asta, mai scoase un Făt Frumos de sub fuste, unu’

ochelarist, şi-i zise să facă ce-o şti el, da’ să-l alunge pe Zmeu, că ne râde lumea şi ne

arată cu deşt’u’!



„Bre, Gorică, îmi zisei io, gata să mă trezesc, ce-i visu’ ăsta al tău, bre? Pepinieră de Feţi

Frumoşi? Ia aminte!” Da’ nu m-am trezit şi rău am făcut, că-n vis mi se vârî, cu anasâna

pe sub ochi, un articol de-l cetisem peste zi: „DD pune de-o revoluţie la Timişoara: Vreau

să-mi salut toate amantele dragi din sală”. Fireşte, guvizilor, e vorba de dan…

senzaţionescu, patronu’ de la „zero tv”! Iar articolu’ continua cam aşa: „Vizita liderului

nou înfiinţatului Partid al Poporului la Timişoara a declanşat o adevărată nebunie în

rândurile simpatizanţilor săi. Oamenii s-au înghesuit să se pozeze cu micul mogul de

televiziune venit cu Lincolnul la Filarmonica Banatul. Dan Diaconescu nu le-a rămas

dator: l-a ameninţat pe Băsescu cu puşcăria, iar pe Iliescu şi Năstase i-a făcut “ciocoi”.”

Şi unde nu m-am pomenit, bizoni-dumneavoastră, faţă în faţă cu un alt Făt Frumos, întro

sală plină-ochi de Ilene Cosânzene… Iar sub ochii mei noul Făt Frumos, zerotevist, de

data asta, se tot schimonosea şi se sluţea, semănănd din ce în ce mai abitir cu Zmeul

Zmeilor…. „Bre, Ilenelor, bre Cosânzenelor – tot bâiguiam eu – când v-aţi făcut, bre, aşa

multe? Că io ştiam numa’ vre-o patru, pe la noi, şi toate măritate cu împăraţi, mai mult

sau mai puţin Cocoşi, da’ hrăpăreţi din cale-afară, de la care li s-a şi tras beleaua, la vre-o

trei!” Însă asta nu e nimic: într-o clipită, noul Făt Frumos, care semăna din ce în ce mai

mult cu Zmeul, puse gheara pe Gorică, îl aduse mai aproape şi-i răcni în ureche:

„Cucuriguuuu!!! Cucuriguuuu!!! Cucuriguuuu!!!” „Făt Frumos, Zmeule, acu’ vrei sa fi şi

împăratu’ Cocoş? Hotărăşte-te, odată, neică, ce eşti!” îi zisei io, speriat de moarte…

„Cucuriguuuu!!! Cucuriguuuu!!!” Era tableta cu ceas deşteptător, pe care-o pusesem la

căpătâiul patului, înainte de culcare.

Şi uite-aşa, guvizilor, se porni Gore Pirgu spre slujbuliţa de zi cu zi, într-o lume bântuită

de Feţi Frumoşi, din ce în ce mai Zmei, de împăraţi Cocoşi, din ce in ce mai hrăpăreţi şi

mai codoşi, şi de consoartele lor, Ilene Cosânzene, din ce în ce mai teleleici şi mai hoaţe…

MAMĂ, CE COŞMAR!!!!



Bun venit lui dom’ Mitică!

Posted on octombrie 6, 2011

S-a scrântit şi Gore Pirgu”, o să ziceţi, bizoni-dumneavoastră, cetintd titlul… „Sau l-au

cumpăratără şi pe el, sau îl aveau la mână cu ceva şi i-au băgat pumnu-n gură”, o să

presupuneţi, continuând „Cum se poate ca tocmai el, cârcotaşul care ne zicea cum că-i

păgubos şi nefiresc sa fi patriot cu foamea-n gât şi cu căciula-n mână la poarta stăpânirii,

ca-n vremea lui Pasvante, să-i ureze bun venit tocmai lu’ Mitică? Şi care Mitică?

Dragomir, de la partidu’ rudotelu’ mare?” Sau chiar lu’ Mitică de Bucureşti, titlu generic

acordat de guvernanţi şi de trepăduşii lor şnapanului mărunt, al şmecherului fără

anvergură, de pe malurile Dâmboviţei, şi chiar al secăturii picate la bacu’ din 2011, deşi

ăstuia din urmă i s-ar potrivi mai bine apelativul de „domnu’ Goe”, c-o fi şi el un pic de

marinel, de Cişmigiu ori de Herăstrău, şi, cine ştie, într-o zi, o sa se aleagă chiar

preşedinte, dacă l-o urmări norocul cel… chior! Vă şi văz, guvizilor, înnodând cruci peste

cruci şi bolborosind ca babele: „Piei Satană!”

Vorbiţi cu păcat, bizoni-dumneavoastră, şi-mi pare rău de scurtimea judecăţii ce-o aveţi!

Când m-aţi auzit pe mine lăudând vre-un prm-ist şi senator pe deasupra? Haida-de! Cât

despre Mitică, bucureşteanul zugrăvit de măiastra pană a lui nenea Iancu, despre

cârcotaşul vioi la minte şi la vorbă, niciodată trist, râzându-şi de stăpânire, de moravuri şi

năravuri… iarăşi vorbiţi cu păcat! Ce v-a făcut, sireacul, să-l puneţi dumneavoastră la

stâlpul infamiei, să vă uitaţi ponciş la el, ca băsescu la popor, să-l etichetaţi drept

viermele corupţiei şi tartorele venalităţii civice, zău dacă am să pricep!

Că-şi râde de guvernanţi? Păi ce, ei nu râd de noi? V-a înşelat Mitică vre-odată? Dar

guvernanţii? Ăştia, nu o singură dată! Că dacă aţi sta să număraţi de câte ori v-au tras

clapa, aţi albi înainte de vreme, dacă nu v-au scos, tot ei, peri albi, până acu’! V-aţi

uitatără îndeajuns de urât la spanchi-başa, mai an, când, după ce vestise cu mare tamtam,

în campania electorală, că românica noastră a ieşit din criză, ne vesti popmos şi

rituos, că treb’e să facem sacrificii, să scoatem ţărrrişoarrra la liman, şi ne tăie simbriile?

Şi cu toate astea, nu v-aţi stropşit la dictachior! I-aţi spart capu’ bocorapterului, când a

aplicat „strânsu’ curelei” numa’ la poporeni? O luarăţi la goană pe Nuţi din Pleşcoi,

pentru ciordelile de le făcu şi le face? Sau tot Mitică, sireacu’, e vinovat?

S-o mai „descurca” el, nu zic nu, da’ de ce să fie prost, când legea e neroadă? Ori când

cocoana justiţica, oarbă de la mama ei, devine, prin osârdia stăpânirii, şi surdă şi zăludă?

V-aţi uitatără cine împarte legea? V-o mai amintiţi pe cocoana… Moacavei, ajunsă din

beţiva magistraturii, ditamai ministreasă de justiţie? Ce merite o fi avut? Să fi ţinut, vreodată,

atât de mult la beutură, încât să-l bage sub masă până şi pe ciclopu’ din ostrovu’

Cotrocenilor? Şi ce stadiu de delirum tremens i-o fi trebuit drojdierului-şef s-o confirme

în foncţie? Că de, or fi pe lumea asta şi femei frumoase şi bărbaţi chitrofoniţi îndeajuns,



da-n comă alcoolocă cine şi ce mai poate face? Şi chiar înainte de a se cărăbăni

papacioaica la Strasbourg, că se săturase de tescovină şi-a zis să încerce şi ceva trăscăuri

de la soare-apune, în locu’ ei cine-mi veni? Cătălin Predoiu, primul amor al Nuţicăi lu’

Cocoş! / Aferim justiţie, bre, să-i pui în poartă felinaru’ roş’! O fi vinovat de asta Mitică?

Din Bucureşti, ori de aiurea!

Sau tot Mitică vă trânti loazele la bac, după ce, ani de-a rându’, nu-i învăţă nimicuţa? La

asta, aveţi şi dumneavoastră, guvizilor, o contribuţie, nu numa’ neica Smeagol-Funeriu,

care-şi rostui carte de muncă abia când ajunse ministru! Că nu le puteaţi spune să înveţe,

să ajungă profesori, adică de râsul copiilor şi de batjocura guvernanţilor, e adevărat, dar

c-o medicină, c-o arhitectură, ori cu altă profesie practicabilă şi aiurea, nu numai în…

Dracula Country, puteaţi să-i tentaţi! Sau dacă voi vă descurcaţi la căpşuni, vă-nchipuiţi

că doar aşa se pot câştiga parale?

V-a trecut vre-odată prin cap, bizoni-dumneavoastră, de unde atâta ură şi furie a

guvernanţilor şi-a trepăduşilor lor mediatici îndreptată spre bietul Mitică? Păi de, şi el şi

io le cam încurcăm socotelile, că le râdem în nas, iar când ne vorbesc de lene, demagogie,

corupţie şi hoţie le arătam frumuşel oglinda!

Rapsodul Tudor Gheorghe se văita, de cam multă vreme, din 2008, într-un jurnal, nu vă

spui care, că n-au plătit ca să le fac poblicitate, că Mitică al Bucureştilor a dispărut. În

rest, nimic de zis, îi făcea reclamă bună, spre deosebire de mulţi alţii, care n-au ochi să-l

vază pe bietu’ confrate-meu! Aferim meştere menestrel, să şti că mi-ai plăcut la faza asta!

Dar să şti matale că n-a dispărut… şi-a făcut chiar blog şi poate o să ai ocazia să te

minunezi că, printre ghiorţoii veniţi aiurea-n capitala, călare pe ’coperişul trinului, vei

mai distinge, din când in când, şi câte un Mitică autentic, care merge la berărie, ca şi în

alte vremuri, să puie ţara la cale, ori să filozofeze cu haz asupra vieţii celor mărunţi. Îţi

spui io, care am şi beut cu el!

În rest toţi tună şi fulgeră împotriva bietului Mitică! Că-i superficial, că-i corupt, că-i

destrăbălat… ce mai, după ei, Mitică e capu’ răutăţilor! Da’ chestia vine „de sus” de la

lătrău’ ideologic portocaliu, dan tapalagă, care-şi dobândi statutul privilegiat printr-o

escapadă cu prelungiri în patul cocoanei Moacavei… şi, din câte ştiu, băiatu’ ţine la

beutură, că-i ardelean, deprins cu pălinca! Aferim, cocoane, dacă ţi-aş fi făcut io lipeala,

ţi-aş fi zis, ca lu’ paşadia, că e eşti zero la muieri! Nu voiesc io să-ţi spui mai multe acu’,

că stiu destule, da’ nu de tine era vorba în propoziţie şi le ţiu la păstrare, în saltar, vorba

boierului Agamiţă.

Cine-a scornit că Mitică e superficial? Un jupân supărat pe râsul poporeanului, ori vreun

ardelean sfătos, deprins cu vorba molcomă, cu respectul faţă de legile bine întocmite

ale secularei stăpâniri habzburgice din Transilvania, cu munca cinstit răsplătită, cu

ordinea şi curăţenia încetăţenite până şi-n cele mai umile sate de peste Carpaţi? Cine a

scornit că e corupt? Vre-un poliţai, tratat cu refuz în loc de şperţ şi făcut de ciocolată prin

mass-media? Cine-a scornit că e venal? Vre-un guvernant pe care l-o fi surprins Mitică la

curve, ori, mort de beat, în vre-un local, dându-se-n stambă, ori primind mită şi despre



care Mitică a scos vorbe de duh, anecdote, bancuri, nemiloase şi usturătoare, în care a

pus toată ciuda şi tot amarul traiului lui obidit? Apăi, ardeleni-dumneavoastră, cinstiţi

aţi fost voi cândva, pe alocurea mai sunteţi şi astăzi, poate, dar cu descreierarea

guvernanţilor, cu plecăciunile lor smerite la câte-o Sublimă Poartă, nu mai are

importanţă că-i la ’Stambul, la Moscova, la Wasington, ori la Bruxelles, cu sarabanda

legislativă, menită să acopere coţcăriile stăpânirii, cu poliţaiu’ careţi pocneşte cu matracu’

farul de maşină, ca să te amendeze că umbli cu el spart, sau care-ţi desface, ’cică la un

control antidrog, ups-ul nou-nouţ şi sigilat, de te-ai lins pe bot de garanţie, cu

funcţionarul de ghişeu care aşteaptă şperţ să-şi facă datoria, cu toate astea nu sunteţi

învăţaţi, lăsaţi-le pe mâna noastră a mea şi-a lui Mitică! Şi-apoi, ardelenilor, mânca-v-ar

neica, spuneţi-mi voi drept, / cu mâna pe p’ept, vorba poetului necunoscut, aga Bl(e)aga,

ori aga Igaş, sunt regăţeni, cumva? Nu mai vorbesc de bocorapterul, care intră când

pofteşte la Cotroceni, că intră pe sub uşă! Pe ăştia de ce nu i-aţi exportat voi mai acana de

românica, undeva, pe la vre-un stat duşman?

Prea ne-aţi veştejitără, pe mine şi pe Mitică, frate-meu întru spirit, capsomanidumneavoastră,

ăi de ne conduceţi! Prea v-aţi strofocat la auzul cârcotelii, al zeflemelei şi

al râsului sfidător al românului! Prea ne-aţi cătrănit cu demagogia, cu mojicia şi cu hoţia

voastră! Prea aţi visat o naţie de nord-coreeni, deprinşi cu temenelele, cu mersul de-a

buşilea şi cu linsul ciubotei care-i loveşte! Ei, bine, Mitică, ăl din Bucureşti, îşi făcu blog.

Aferim Mitică, aferim concitadinul meu, frate al meu întru suferinţă şi-ntru râs în nasul

stăpânirii! I-am făcut o vizită, lăsat un răvăşel de bun-sosit, un catren cam şchiop şi scris

pe fugă, e adevărat, dar sincer, şi îl asigur că nu este singur. Vă aşteptăm şi pe voi, Mitici

de prin alte oraşe, vă aşteptăm şi pe voi, cei cu alte nume, Gigel, Ion, Costel, te aşteptăm

şi pe tine Gligor, de peste Carpaţi, chiar dacă eşti mai cătinel la minte, şi-l aşteptăm chiar

pe bătrânul Bulă, care ne-a făcut viaţa suportabilă pe vremea plumbuitului, vă aşteptăm

şi pe voi, fetelor, Tanţa, Maria, ori cum v-ar mai chema, vă aşteptăm să luăm în tărbacă

stăpânirea, să îndulcim cu zâmbetul şi râsul traiul românului, să-l învăţăm că omul stă şi

se deplasează pe picioarele de dinapoi, chiar şi-n preajma jupânilor, că nu-i musai să-ţi

crească coadă, ca să ai din ce da când te afli în faţa măririlor, că astea din urmă nu-s

veşnice, ca blestemu’, iar ţurţudanul pe care s-au cocoţat mai are şi coborâş, uneori cu

anasâna, dacă se înfoaie bizonul şi se stropşeşte la ei!

Ştiu, lupta asta, cu râsul împotriva amenzilor, a matracului, a condamnărilor juridice şi a

blamului social, nu este nici uşoară nici de scurtă durată. Da’, într-o zi, o să răsară

soarele şi-n mintea şi pe uliţa uliţa poporeanului… Şi-atunci, păzea, politruci şi securişti

dumneavoastră! Vechi, sau noi! 



Monografia unei păruieli româno-americane

Posted on octombrie 14, 2011

Tragedie, bizoni-dumneavoastră: un om, pe deasupra sportiv, ajunge bătut-măr la spital,

iar acolo moare, pe motiv că ar fi putut fi în comă alcoolică, deoarece petrecuse într-un

club! Păi, guvizilor, asta s-a mai auzit pe plaiuri mioritice, medici cu capu-n sac şi ţâfnoşi

nevoie-mare întâlnim la tot pasu’, ba chiar ne mişcăm cu… atenţie pe lângă ei, dacă vrem

să ne ia în seamă, să ne dea un diagnostic cât-decât corect şi-un tratament cât-decât

corespunzător. De, la doftor şi la popă toţi ajungem! Totuşi anchetă, tam-tam, balamuc în

toată regula, pentru cazul de care vă vorbeam… de ce, oare? Am găsit: decedatul era

cetăţean american! Iar americanii îşi protejează cetăţenii!

Da’, ia să vedem noi, relaţiile româno-americane, post-decembriste, au fost numa’

„parfum”? Iaca, nu: acu’ vre-o trei anişori o televiziune de succes, anunţa cu pompă:

„Mitul super-soldatului american e spulberat la Mamaia”! Iar mai la vale aflam că era

vorba de un militar ajuns şi el pe litoralul românesc, cu prilejul unei aplicaţii, parcă, şi

ciomăgit gospodăreşte de neşte motociclişti din Călăraşi, când se afla, ca omu’, în ţinută

civilă, în permisie. Din ce-mi mai amintesc, ar fi încasat şi câteva proiectile, dintr-un

pistol, neletal, din fericire. Şi oile mai mănâncă lupi, câteodată!

De cealaltă parte, americanii se pot „lăuda” cu pedofilul Kurt Treptow, cel care a

alungat definitiv zâmbetul nevinovat al unei copile din Iaşi. A scăpat de o parte din

pedeapsă, pentru că a scris nuş’ ce lucrare despre Vlad Ţepeş, mai cunoscut sub numele

de Dracula, prin Occident. Bine că n-a scris despre Jack Spintecătoru’, ori, chiar despre

peripeţiile buclucaşului Kurt la porţile Orientului! Asta, dacă nu cumva, traiul printre

borfaşii de pe la noi nu l-or fi deprins şi cu alte năravuri… Vă-nchipuiţi, bizonilor ce

frumos ar suna „Kurt – Kurtine”? Titlu de roman existenţial, nu altceva! Acu’ mă

dumiresc io de unde-a deprins domnu’ Treptow gustul pentru ţepe şi Ţepe_ş!

Iar în palmaresul temuţilor puşcaşi de peste ocean atârnă greu un accident de maşină,

petrecut în Bucureşti, în urma căruia şi-a pierdut viaţa regretatul basist Teo Peter. Ba,

gura lumii, slobodă, aruncă bănuieli şi-asupra circumstanţelor în care şi-a pierdut viaţa

regizorul român Cristian Nemescu, deşi nu văz de ce l-ar fi lichidat americanii pe cel ce

le-a lăsat şi ne-a lăsat „California Dreamin’”… e adevărat, / neterminat!

Însă, pas de scoate din tărtăcuţa guvidelui gustul pentru scenarită! Un cunoscut mi se

jura odată că, dacă evreii n-ar fi inventat cabala, atunci musai românii ar fi făcut-o: la tot

pasu’ vedem secrete, comploturi şi conspiraţii, care mai de care mai internaţionale, toate

puse la cale, din umbră, de funestul „Guvern Mondial” şi, mai ales, toate, dar absolut

toate, îndreptate împotriva bietului nostru poporaş! Ai zice că, dacă ar exista într-adevăr

un guvern mondial, acesta şi-ar fi făcut până acu’ toate celelalte lecţii şi nu i-a mai rămas



altceva de rezolvat, decât subjugarea şi înjugarea bizonului mioritic la carul lui triumfal!

Aşa să fie oare? Ce-om avea noi atât de deosebit, încât să conspire o lume întreagă

împotriva noastră? Să fi fost până şi nefericitul baschetbalist, Chauncey Hardy, vre-un

agent al Mondialului, în cârdăşie cu spanchi-başa? Na, că ăştia-s de pe la noi! Guvizilor,

guvizilor…. ce uşor mai puneţi dumneavoastră botu’ la v’ermuş… şi ce miraţi mai sfârâiţi,

după aia, în tigaie! De ce n-am căuta mai aproape de noi cauza belelelor? Cotroceniul,

Parlamentul, Guvernul şi chiar sediile dgipi, sri si sie sunt mai aproape, la o zvârlitură de

băţ, chit că pe mine m-ar ispiti Aghiuţă c-o grenadă, mai degrabă!

Da’ să ne întoarcem puţintel la sportiv: ce căuta oare pe plaiuri mioritice? Iaca, venise şi

el, cu traista-n băţ, să-şi facă un rost, bizonilor, aşa cum procedează şi unii dintre

dumneavoastră prin alte coclauri de lume. De ce tocmai în România? Credea, sărmanul,

că pe-aici este mai puţină violenţă, criminalitate mai scăzută, ce mai, în viziunea lui,

ţărişoara în care şi-a găsit sfârşitul era doar o rudă mai săracă a Elveţiei… aici s-a înşelat,

iar eroarea i-a fost fatală!

Bizonu’, tot bizon, chiar dacă e american: până nu-i dai, alături de nutreţ, şi-o mânuţă de

propagandă liniştitoare, nu se simte bine! Habar nu are, bietu’ de el, că sub pajiştea verde

şi înşelătoare, ce i s-aşterne dinainte, se-ascunde mlaştina, gata să-l înghită! Ce dacă

legislaţia românească limitează drastic deţinerea şi portul de arme de foc? Toporul şi

şuriul fac treabă destul de bună, în lipsă de puşcoci… ba, la o adică, şi pumnul, ca în cazul

de faţă. Iar cârdăşia autorităţilor cu grupările de crimă organizată, pecetluieşte soarta

victimei! Noi, ăştia, trăitorii, de voie, de nevoie, pe plaiurile baciului… whiskean, ne-am

prins de multă vreme, ştim că tâlharii sunt de două tipuri: ăia cu patalama de la stăpânire

şi ăia care se prefac doar că n-au treabă cu puterea. Bizonu’ american n-a ştiut-o şi, vrăjit

de vre-o reclamă care-l îmbia să cerceteze mai îndeaproape prin fundu’ grădinii

Carpaţilor, îşi sfârşi viaţa la numai 23 de ani. Păcat de el, ca de orice om!

Da’, la noi, la români, jupânu’ e frate cu tâlharu’ de multă vreme, guvizi-dumneavoastră,

şi nu doar neica primarele, Lucian Iliescu, ori musiu senatorele, Cezărică Măgureanu, au

slăbiciuni pentru… Butoane, boleşniţa asta s-a-ntins la noi, hăt, de pe vremea

comuniştilor! Ce? Aţi uitatără că Bercea-Mondialu’ e cumătru cu fratele Mircică şi cu

consiglierele prezidenţial „dragă Stolo”? Iar dizidentul anticomunist Gheorghe Ursu n-a

murit în faţa plutonului de execuţie, l-a asasinat borfaşu’ Marean Clită, recrutat de

securitate tocmai pentru astfel de mârşăvii! Ce-a urmat după ’89? I-adevărat, Clită a fost

băgat la răcoare pentru o vreme (complicii lui, coloneii de miliţie Tudor Stănică şi Mihai

Creangă n-au văzut o zi bulăul, trăiesc bine-merci, pe-afară), apoi a fost apoi eliberat,

pentru bună-purtare, ’cică, şi-şi dete-n petic pe la alţii, omorând încă odată, de l-au băgat

danezii după gratii… sper că de data asta pentru toată viaţa! În vremea asta, miliţianu’

Costică Duvac, mulţumită căruia Clită a scăpat de restu’ de pripon românesc, mai

întocmeşte, poate, vre-o caracterizare favorabilă, pentru punerea în libertate a altui

criminal. Cea scrisă pentru Clită, v-o arată Pirgu, acuşica:

„În arest a avut un comportament foarte bun, achitându-se întotdeauna de sarcinile



primite. A respectat întocmai şi la timp regulamentele, încercând de fiecare dată să

aplaneze stările conflictuale şi tensionate specifice regimului de arest, în camerele în care

a fost repartizat”… Aferim, bre, miliţianu’ lu’ peşte, vedea-v-aş în aceeaşi celulă pe

amândoi!

Ei, guvizilor, să nu fi fost Pirgu aşa cum l-a scornit cuconu’ Mateiu Caragiale, adică

„lichea fără seamăn şi fără pereche”, spirit „zeflemist şi ieftin”, v-ar spune el despre o

poveste de demult, din care v-aţi da singuri seama că securiştii şi borfaşii făceau casă

bună pe vremea plumbuitului, întotdeauna în detrimentul cetăţeanului, chiar şi când

acesta din urmă nu se făcea cu nimic vinovat faţă de stăpânire… E vorba de-un copil de

vre-o 12 ani, nenorocit în bătaie (a stat 3 luni in spital) de-un borfaş care n-a păţit nimic,

pentru că securitatea îl folosea, atât ca turnător, în cazul traficului de droguri din

căminele studenţeşti, pline de arăbeţi la vremea aia, cât şi ca vânzător de stupefiante, la

puţinii străinezi care vizitau litoralul românesc, ori în Iugoslavia şi-n Ungaria. Da’ cum

Pirgu-i Pirgu, consideraţi că povestea… Na, uite că se spuse! Nu mă credeţi,

americanilor? Păi vizitaţi-l pe Pacepa, că stă la voi, mai în siguranţă decât a stat

Chauncey Hardy în Românica, şi v-o povesti şi el destule amănunte picante din arhivele

traficului cu drogurile pe care le „confisca” securitatea.

Iar în vremea aia, un preşedinte de la voi îl primea cu onoruri la Casa Albă pe dictatorul

de atunci al românicii, pe care-l numea „dizidentul blocului socialist”… Ce glumă bună!

Dar a trecut şi vremea scălâmbului din scorniceşti, că şi-a găsit sfârşitul pe care… îl

merita, iar românii au crezut că se va instala democraţia şi pe la ei, că legea va fi una

pentru toţi, iar puterea nici nu se va mai gândi vre-odată să se-nhăiteze cu tot soiu’ de

organizaţii criminale… Altă glumă bună! Atât de bună, că de douăj’ de ani tot râdem…

amar!

Aşa că, luaţi aminte, bizonilor de pe îmbele maluri ale Atlanticului: dacă vreţi ca lucrurile

să continue ca până acum în România (servicii medicale inferioare celor din lagărele de

exterminare naziste, poliţie şi justiţie corupte şi bande de tâlhari făcându-şi de cap cu

binecuvântarea puterii şi a scârbiciilor secrete), fiţi liniştiţi, suntem pe calea cea bună! De

unde nu, vedeţi şi voi ce mai e de făcut… la anu’, nu la mulţi ani!



dna-ul cel voinic şi şpăgile de la „Muncă”… Apă de plouă!

Posted on octombrie 18, 2011

Bizoni-dumneavoastră, iarăşi nu-mi dă pace o aresturie, din gros mediatizată: „Secretarul

de stat Silviu Bian, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

(ANOFM), a fost reţinut, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de procurorii Direcţiei

Naţionale Anticorupţie, pentru o mită 80.000 de lei, un judecător urmând a decide

asupra arestării acuzatului.” Bre, bre, bre, alt scandal la „Muncă”! Al câtâlea să fie,

bizonilor? Ehei, la noi, la români, orice… „Muncă” a lăsat loc de tămbălău!

Ia să număram, din pură curiozitate, câţi miniştri s-au perindat pe-aici, numa’ de când

guvernează portocalele singure. Păi: primu’ a fost Şeitan. Cu un cv impresionant pentru

un ministru portocaliu, n-a prea făcut purici pe-acolo, că, de, Brâncuşi ne-a lăsat un

mesaj cu a lui coloană a infinitului: cum se ridică unu’, strânge-l de gât! Cine-mi veni în

locu’ lui? Neica Ioan Nelu Botiş, pe care l-am găsit, la o căutare pe net cuprins în

următorul comentariu: „… ai atata idiotenie ca as putea sa jur ca esti ori boc ori botis ori

ialomiteanu”… Bună treabă în ţara lui „noi muncim, nu gândim”! Se pare că ar fi fost

tocmai ministrul potrivit la un asemenea minister, doar că a fost prins cu mânuţa-n

mere, jucându-se tot cu fonduri europene… el, sau nevastă-sa, că de, banii se împărţeau

în familie: „Posibila demisie a ministrului Muncii: Sotia lui Botis, platita din fonduri

europene printr-o asociatie cu sediul in casa ministrului”. Şi articolul buclucaş continuă

cam aşa: „O asociaţie din Bistriţa, cu sediul acasă la ministrul Muncii, Ioan Botiş, a

primit 1,9 milioane de lei fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene pentru a

implementa un proiect numit “Şansa la demnitate”, scrie timponline.ro. Mai mult, soţia

ministrului Muncii este consilier la asociaţia respectivă şi este plătită din bani europeni”.

De, fondurili astea ioropene e cu lipici… şi cu bocluc! După Botiş veni consiglierele

prezidenţial, neica Sebişor Loser_oiu, care se cărăbăni mai repede, că-i trimeseră vorbă

unchi-su, miliţianul Pavel Abraham, şi „comandantul suprem”, spanchi-başa, să schimbe

degrabă unitatea şi să se înroleze… nici ei nu mai ştiu unde, ba-n „Mişcarea Populară”,

ba-n „Noua Republică” ba-n „Războiu’ stelelor” căzătoare, poate, că numa’ căzături am

vaz’t până acum! Şi uite-aşa, bizonilor, se propti, în cele din urmă, la cârma de la

„Muncă” o leliţă ministreasă, cocoana Sulf(ur)ina Barbu, liberoaică din galeria lui „dragă

Stolo”, mai apoi liberoaică-democrată şi-n cele din urmă democrat-liberoaică_ cu voia

dumneavoastră, guvizilor!

Uite, de-aia stau io şi mă socotesc: oare musiu bian a fost oare scos din foncţioară şi

săltat la ceasu’ stafiilor doar pentru potlogăriile sale? Un prieten aşa credea şi se declara

tare mulţumit că apucă să vază cum braţul lung al dna-ului ajunse să dea iama în livada

cu portocale… Ei, meştere, meştere, eşti sigur matale ca s-a mişcat ceva in ţărişoara lui

Papură Vodă? Io, bunăoară, habar n-aveam de bian, până la apariţia cazului pe sticlă,



cum crez ca nici tu nu ştiai ceva, şi nu-i Gore individu’ care să-i plângă pe mormânt,

numa’ că, la o putere născută, crescută şi trăită în ciordeală ca peştele-n apă,

descoperirea unui şuţ, ori a unui şpăgar, şi azvârlirea lui în groapă cu… poporeni, îmi

pare un film din alea, la care aştepţi să vezi scris pe generic “scenariul – sergiu

nicolaescu”, ceva între Agatha Christie din Sălăjan şi “pr’etenul” meu, Arthur Conan

Doyle, de la secţia a paiş’pea, deprinşi, ea, cu trasu’ cu urechea şi cu bârfa-n scara

blocului, el, cu fâţâiala pe la birturile din mahala şi cu spăgile, amândoi supăraţi ciucă pe

unii cu “surse” mai consistente. Păi, când un ministru, imbecil de-al stăpânirii, e prins cu

lăboiu’ pân’ la cot în borcanu’ mieriu, al fondurilor cocoanei ioropa, şi nu păţeşte nimic

altceva decât că i se cere să demisioneze, gândeşti dumneata că don’şorul bian o fi vre-un

tartore? Iar asta, tocmai în ţara unde fraţii şi consilierii prezidenţiali se cumetresc cu

interlopii ţinuţi în vizor de Interpol? Ei, iaca, io nu poci pentru ca să crez!

Aş zice, mai degrabă, că această neînsemnată caracudă s-a zgârcit la „drepturile” ce

trebuiau date „mai sus”, ori că şi-o fi supărat „protecţia” cu vre-o obrăznicie, decât să-mi

intre-n căpăţână că dna, organism inventat din interese politice, la care numirile se fac

politic şi care acţionează ca o veritabilă poliţie politică, ar fi dispus să acţioneze altfel

decât politic. Mai ales că, astă-primăvară, vreme de arat şi semănat, ori de plivit, dracu’

ştie, că Pirgu-i băiat de la oraş, a văzut satu’ în filme şi cam atât, am dat de-un articol

menit să ne lămurească şarada, al cărui titlu suna cam aşa: ”Botiş mai face o victimă: Şefa

AMPOSDRU, care gestionează fondurile europene, a fost demisă”, iar mai la vale,

continua: „Anca Cristina Zevedei, şefa Autorităţii de Management a Programului

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), a fost schimbată din

funcţie.”

De, o titulatură, care-mi tăie răsuflarea, chiar şi când am încercat s-o rostesc, iar

explicaţia primului… sinistru, care luase măsura destituirii, n-o mai amintesc, că, şi acum

ca şi-atunci, mi se făcu milă de nervii mei, mă lăsa ponciş şi-n privire, şi-n gândire şi-n

simţire… ceva alambicat, ca o bolboroseală pentru calmarea oligofrenilor, cu aluzii la

transparenţă, în cazul proaspăt demisionatului Botiş… o halima întreagă! Rău am făcut

însă, la vremea aia, că nu am dat prea mare importanţă cuconiţei anicuţa-cristinica (a lu’

zevedei, na) drept pentru care, vă aminteşte nenea Pirgu, citând din acelaşi articol, ce

hram poartă paparuda: „Anca Cristina Zevedei este membru al Partidului Democrat din

2002 şi a fost preşedintele organizaţiei de femei PD sector 4, între 2004 şi 2007. Din

2008 este membră a conducerii PDL sector 6 din Capitală. Aceasta a candidat la

europarlamentarele din 2009 pe un post neeligibil.” Aha, marfă veche, nici măcar nu-i

boboacă în materie de ciordeli şi coţcării! / Iar la capitolu’ „viaţă personală”, dăm peste

alte picanterii: „Este căsătorită cu un om de afaceri rus, despre care presa a scris că este

apropiat al primarului PDL din sectorul 6, Cristian Poteraş. Jurnaliştii au mai scris că

acum câţiva ani a lucrat ca barmaniţă la un Bistro, lângă Ateneul Român. După căsătorie,

şi-a deschis o agenţie de top-modele, un salon de frumuseţe şi o firmă specializată în

plasarea forţei de muncă”. Unde o fi plasat dumneaei forţă de muncă, înainte de-a ajunge



în ministerul de resort? Pe la localuri cu felinar roşu la uşă? Iar finalul „biografiei”

tronează solemn, ca bomboana pe colivă: „Anca Cristina Zevedei s-a făcut remarcată la

reuniuni mondene, alături de Elena Băsescu şi Elena Udrea”. Oho-ho, ferea, bizonilor, cam

dat peste o adevărată mină antitanc!

Păi, cristinuţa neichii, după ce că-i deşcă bătrână, / care nici măcar nu mai face zeama

bună, nu-i nici o oareşicare în viaţa mondenă, ci nevasta unui afacerist rusnac… specie

care mă face să mă gândesc mai degrabă la niscaiva trafic de arme, de droguri, sau de

carne vie, decât la ceva cinstit! Ori la învârteli cu energie şi carburanţi, afaceri predilecte

ale „băieţilor dăştepţi”, infieraţi de chiombu’ din dealu’ Cotrocenilor şi… lăsaţi să-şi vadă

liniştiţi de matrapazlâcurile lor! Şi nici cu „reprezentarea” nu stă tocmai prost, se bagă-n

faţă printre cele două ’Lene aflate de-a stânga şi de-a dreapta spanchiului, ca musca… pe

savarină!

Vezi acuma, prietene, de ce mi se părea mie putred tot scenariul cu arestuirea obletelui

bian? E drept, mi-au trebuitără câteva ore de răscolit prin memoria mea şi, mai ales, a

internetului, că suportă multe, sireacu’, până am dat de firul suspect al acestei

încurcături, da’ acu’ pare să se descâlcească puţintel istoria: în preaîmpâmântenita lui

tradiţie, dna ne oferă o plevuşcă neroadă şi, poate, obraznică, lacomă şi zgârcită, când e

vorba să deie dreptu’ „mai sus”, în locul adevăratei încrengături a mafiei portocalii de la

„Muncă”! Iară de cristinica zevedeica nu s-a mai auzit nimicuţa, de-acu’ cinci luni a

dispărut din peisaj, urmele s-au acoperit, şi toată lumea pare să se mulţumească azi cu

ameţitu’ de bian. Vorba lu’ conu’ Iancu, „pupat piaţa Independinţii”! Aferim justiţie,

halal, dna!

Şi iar am pusără, noi, guvizii, botu’ la v’ermuş! Oricum, nu ne-a luat nimenea locu’ din

tigaie, iar uleiu’ sfârâie tot aşa de-ncins, chit că n-o să ne ţie de cald în iarna care vine!



… Şi regele-a vorbit… Păcat!

Posted on octombrie 26, 2011

90 de ani e o vârstă demnă de luat în seamă pentru orice om, iar când omul care-i

împlineşte este un fost suveran, ultimul din tagma şefilor de stat contemporani cu al

doilea război mondial, vârsta se transformă în dată istorică, până şi pentru guvidele

compatriot cu Gore Pirgu.

Pregătit cu grijă la detalii, jubileul nonagenarei majestăţi n-a trecut neobservat, nici

măcar de cei care, ostentativ, i-au întors spatele, ori de cei care se răţoiau cândva pe

sticlă: „n-am sa fiu coleg de istorie cu Regele Mihai”.

Fireşte, politicosul şi blândul suveran n-a refuzat invitaţia de a se adresa Palamentului

unei ţări în care, cu 64 de ani în urmă, era şantajat cu moartea a 1.000 de studenţi să

abdice şi luat la goană peste graniţe.

Miezoasă şi cuprinzătoare, vorba cuconului Mateiu, prea miezoasă, prea cuprinzătoare,

sfătoasă, blajină şi împăciuitoare, ca dojana unui bunic, cuvântarea majestăţii-sale s-anvârtejit

pe sub cupola sălii Parlamentului, pe deasupra capetelor seci ale aleşilor

neamului… şi-acolo a rămas!

De, poate că-i mai bine aşa. Mă trec fiorii, când mă gândesc ce-ar fi putut înţelege blonda

alma, dacă, participând la şedinţa solemnă şi-ar fi pus unicul neuron la penibila corvoadă

de-a înţelege mesajul unui suveran, fie el şi fost! Cum ar fi fost interpretată, oare, fraza

„Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru”? Te pomeneşti că scrântita l-ar fi

adus pe taică-său, ăla de-a sudat porţile fabricii, să nu iasă lumea să protesteze în ’89, ca

să arate că… îşi respectă trecutu’!

Cum ar fi interpretat don voinescu-cotoi: „Ultimii douăzeci de ani au adus democrație,

libertăți și un început de prosperitate”? S-ar fi îngrozit la gândul că a împărţit prea mulţi

saci cu cartofi bizonului-votant din circumscripţia pe care-o vătăşeste? Ori şi-ar fi frecat

mâinile de mulţumire, conştient că, din 2008 încoace, de când guvidele votă iar ca-n

duminica orbului, începutul de prosperitate şi-a găsit sfârşitul?

Ce-or fi înţeles cocoana boagioaica, de la „transporturi”, musiu videanu-bordurianu’, ori

dorin cocoş, peştele de ministreasă, din afirmaţia „România are nevoie de

infrastructură”? Că regele binecuvântează ciordelile din banii pentru autostrăzi, care se

tot promit cu termen de finalizare la sfânut-aşteaptă?

Cât despre „Şcoala este şi va fi o piatră de temelie a societăţii”, se vede bine ce-a înţeles

din asta vătafu’ peste educaţie, neica smeagol-funeriu!

Iar dacă trepăduşii ocupantului abuziv al palatului Cotroceni şi-au făcut datoria de i-au

transmis mâhnirea suveranului pentru că „după două decenii de revenire la democraţie,

oamenii bătrâni şi cei bolnavi sunt nevoiţi să treacă prin situaţii înjositoare”, interpretul

liberalismului şi-al democraţiei după johny walker, ar zice cu satisfacţie, dând pe gât o



duşcă: „bine-am făcut că i-am umilit, mama lor de comunişti”!

Pe mine, însă, m-a lămurit definitiv finalul: „Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire

de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri”.

Aferim, majestate! Uite, de-aia n-o să mă mai opun să rămâie Gorică al meu repetent la

anu’, când face 18 ani, şi să plece în străinătate, fără examenul de bacalaureat! Dac-o avea

noroc, după ani de muncă grea, şi-o termina acolo liceul… poate-o să facă şi o facultate,

dacă nu, fecioru-său. Prin fraza asta i-ai dezmoştenit pe toţi românii, iar ţara le-o lăsaşi

dudei de ginerică-tu, fiu de nomenclaturist şi „persoană de sprijin” a securităţii, lu’ eba şi

lu’sida, lu’ pontonacu’, lu’ mucea lu’ prigoană, lu’ alin cocoş şi chiar lu’ andrei hrebenciuc,

dacă chioru’ şi guzganu’ rozaliu or cădea la pace! Iar asta, sigur, au înţeles-o şi ei! Îi şi văz

cum îşi dau coate-n spatele tău, râzând de tine, ca de-o marionetă pe care-o manevrează

ei, cu sforile!

Acuma, că mie şi lu’ Gorică ne lăsaşi prafu’ de pe tobă, pagubă-n ciuperci, tot lichele

suntem, chiar dacă lichele capitaliste, mai deprinse „să scurme şi-n scârnă pentru un

gologan” şi să respecte regulile jocului democratic, dar să laşi românia urmaşilor

nomenclaturii comuniste şi ai securiştilor, urmaşilor celor care, potrivit propriei tale

mărturii, te-au ameninţat cu asasinarea a 1.000 de studenţi, dacă nu abdici, asta-i prea

de tot! Vorba poetului: „Şi ce speranţe se puneau în tine, / Ce vesel ţi-a ieşit poporu-n

cale, / Cu pâine şi cu sare!… Osanale! / Mântuitorul lui credea că-i vine”. Păcat,

majestate, mare păcat!…



FUMIGENELE DIN FAŢA ŞTREANGULUI

Posted on noiembrie 4, 2011

Săptămâna asta a început „tare”: în şedinţa sa de luni, Consiliul Judeţean Covasna, a

adoptat o hotărâre, privind organizarea, în martie, la anu’, a unui referendum prin care

va consulta populaţia judeţului în legătură cu modificarea limitelor administrativteritoriale

ale acestuia şi înfiinţarea unei noi structuri administrative cu denumirea

”Ţinutul Secuiesc – Szekelyfold”. Marţi, au urmat reacţiile…

Ia spuneţi bizonilor, fripţi i-aţi mânca pe unguri, nu? Aşa zicea şi Gore Pirgu, la vremea

când, puşti fără minte fiind, primea la tărtăcuţă, rumegate-gata, tot soiu’ de sloganuri ale

securităţii naţional-socialiste de pe vremea plumbuitului. Numa’ că n-a ţinut mult, că şi

Gorică e deştept, da’ se mai brodi şi întâmplarea, bat-o vina, de-i pică în colimator

junelui Pirgu o unguroaică de aceeaşi vârstă cu el, frumoasă şi focoasă, cum… sunt

destule unguroaice, recunosc! Bref, fătuca îl sătură de unguri, îi aprinse poftele de partea

femeiască a etniei şi ca mai va să spuie Gore de atunci vre-o vorbă rea despre urmaşii,

ori, mai ales despre urmaşele regelui Arpad! Cine nu mă crede, să încerce!

Da’ să ne întoarcem la dandanaua cu sufragiul de largă consultare… judeţeană. Toată

lumea a sărit ca arsă: unii să acuze, alţii să se justifice, veşnica halima de la noi, guvizidumneavoastră!

Până şi înţelepţitul Pirgu se băgă, să explice că oamenii nu vor

desfiinţarea bietei ţărişoare, ci doar să se gospodărească mai bine şi mai cinstit pe plan

local, că restu-s baliverne de-ale politicienilor, că nu-i dracu’ aşa de negru… iarăşi bref,

până şi Gore puse botu’!

Şi-acu’, de câte ori n-aţi auzit, în ăştia 21 de ani sintagma „ungurii-s de vină”? Io, cel

puţin, dacă mi-ar fi apărut un fir de păr alb de fiecare dată când mi-a trecut pe lângă

ureche, aş fi coliliu, de-a binelea!

Acuma nu dau în doaga apologeţilor maghiarimii să spui că-s curaţi lacrimă, că n-ar

avea şi ei uscăturile lor, da’ ia să ne gândim: n-au ei altă treabă decât să ne facă zile

fripte? Sigur, dacă ne-am lua după propaganda a la „partidu’ rudotelu’ mare”, am crede

că ungurii au venit pe lume doar ca să persecute pe noi, bieţii românaşi, da’ mai sunt pe

lumea asta şi inşi care văd marţieni, e musai să-i credem? Oricum, balamucu’ s-a lăsat şi

cu interpelări parlamentare, din partea opoziţiei, fireşte, că patriotismul la români e

întotdeauna miza celor care n-au ajuns la putere… când au pus gheara la guvernare, nici

nu mai aud de aşa ceva!

Şi fumigenele au continuat: miercuri, ’leana lu’ cocoş, se trezeşte de cinci ori femeie,

pozând într-un pictorial dintr-o fiţuică obscură, dar îndrăgită de coafeze, în ipostaza a

cinci personalităţi istorice, reprezentante ale sexului frumos, de bună seamă! Putea să fie

şi-n şase ipostaze, că i-am sugerat să vază dacă seamănă cu prima maimuţă prestatoare



de servicii intime pentru banane! Oricum, pen’că se visează Cleopatra, m-am oferit să-i

trimet chiar io vipera aferentă, pentru când s-o plictisi şi-o voi să ne lese… Între timp,

însă, la… camorra derutaţilor, se discuta un proiect de lege care-i abilitează pe securiştii

de ieri – sri-ştii de azi, să desfăşoare anchete penale … Noroc cu noua constituţie băşită a

românicii, aia care desfiinţează parlamentul bicameral şi reînfiinţează marea adunătură

naţională, că se împotmoli la aceeaşi turmă păstorită de blonda alma ciordeta anastase,

din cauza mult blamaţilor unguri: UDMR vrea să scoată din textul legii fundamentale

sintagma de „stat naţional”. De, or fi ştiind ei ceva, din moment ce scârbiciile vor putea,

pe viitor să ne salte de-acas’ la ceasu’ stafiilor! Se protejează oamenii…

Veni şi ziua cea… de joi, c-o fumigenă mult prea de străvezie de data asta: preziua

zilei chiorului! Ca de obicei, sărbă(u)toritul se hăhăi la camere şi, cum nu-i stă in obicei,

invită pe… găozarii de jurnalişti să se-dulcească la o felie de tort şi-o cupă de şampanie,

de parc-ar fi intrat în anu’ morţii! Numai că Prigu nu mai puse botu’ şi se uită mai cu

luare aminte împrejur. Ce-mi văzu el? Păi ce să vază, guvizilor: legea reînfiinţării

securităţii a fost adoptată de „derutaţi” tacit… din lipsă de cvorum! Carele lipsă se realiză

mai ales cu osârdia portocalelor, că ele părăsiră, grăbite-foarte, sala! Cine-mi mai lipsi?

Păi, vorba cântecului popular „stânga, unu, dreapta, şase… / pontonacu’ şi năstase”! Cum,

care năstase? / Evident, bombonel cu patru case! Aferim, patri(h)oţii neichii! De-acu’,

guvizilor e bine să ne deprindem a miji ochii, că lampa-n ei are cine să ne-o puie, dacă

trece şi de senat blestemăţia asta de (fărăde)lege!

Să vă mai pomenesc şi fumigena de azi? Acu’, de dimineaţă, chioru’ zace-turtă, de cât

a chiolhănit asear’, iar de cum s-o trezi, ori o ia de la capăt cu zaiafetu’, ori mahmureşte

cu prişniţe pe bostan, că-i ziua lui, şi-a lăsat vorbă să nu fie deranjat! Ei, uite de-aia i-am

trimes şi io primului securist al ţării urarea „nu ţi-ar mai crăpa mulţi înainte, maimuţoi

chior, vedea-te-aş împăiat, la „Antipa”, între cimpanzeu şi urangutan, să aibe şi ei de cine

râde!”, alăturea cu dedicaţia muzicală „Comandante-ai futut ţara”! Dacă tot sunt abilitaţi

să mă salte, macar să ştiu de ce!

Mâine dacă (încă) sunt liber, mă duc la vechea mea iubire, o scot în oraş, mergem la

un restaurant bun, petrecem ca doi adolescenţi, mai ieri scăpaţi de rigidităţile liceului

comunist şi hămesiţi de viaţă, de bancuri şi de iubire, iar mai apoi, în drum spre casă, mă

ştie şi ea cât sunt de nebun, o să-i cânt în maşină „Ozosep”, până s-o lua taximetristu’ cu

mâinile de cap, şi-o apuca volanu’ cu dinţii, ca nu cumva, doamne-fereşte, să facă vre-un

accident în buricu’ târgului! CE, VREŢI SĂ VIE SRI-U’ SĂ ANCHETEZE CAZU’?



Românii între Ştefan cel Mare şi putin de Basarabi

Posted on noiembrie 18, 2011

Ei, guvizilor, să-mi spuneţi astăzi, pe bune, de câte ori n-aţi zis că vreţi să vie un Ştefan

cel Mare şi, de de-aproape 20 de ani, trecut şi-n rându’ sfinţilor, ori vre-un Vlad Ţepeş,

cunoscut occidentalilor drept Dracula, (pe-asta când l-or canoniza?) care să puie ordine

în românica noastră, să stârpească hoţii şi hoţiile, ce mai, să facă ţărişoara o adevărată

„gură de rai”, după cum zicea poetu’ anonim şi, mai ales, colectiv? Aşa-i că de multe ori

aţi zisără? Mai cuminte, Pirgu speră în niscaiva legi mai clare, menite să facă ordine în

funcţionarea instituţiilor, iar nu în oameni providenţiali, care se dau drept coborâţi cu

hârzobu’ din cer, cu asemenea viteză încât, odată ce ne-au înhăţat, se-ndreaptă mintenaş,

cu noi cu tot, în… partea ailaltă!

De, pricep io că iobagul din român speră, la ananghie, când e sărăcie mare, în milostenia

boierească, ori domnească, menită, după el, să-l scoaţă la liman… însă de câte ori s-a

adeverit povestea cu peştişoru’ de aur? Păi, guvizilor, de tot atâtea ori o să constataţi că e

adevărată şi legenda cu jupânul milos, ocrotitor al celor mulţi. Cine nu-şi cunoaşte

interesul şi nu-l apără, speră zadarnic în mărinimia altuia!

Da’, de, noi vrem musai ca o personalitate legendară să ne apere interesele: ba Mihai

Viteazul, ba Constantin Brâncoveanu, ba Ştefan cel Mare, ba Vlad Ţepeş, ba, mai nou, am

importa şi-un vlad…imir putin! Ei, pân-aici, că pe-ăsta chiar îl avem şi noi! Nu mă

credeţi? Ia alăturaţi fotografiile chiriaşilor de la Kremlin şi de la Cotroceni, oare chiar nu

sesizaţi asemănările? Chelie au? Păi cam au, amândoi, ba, al nostru o are mai de multă

vreme, deci e mai obişnuit s-o poarte. Chiar şi la ochi seamănă, că nici unu’ dintre ei nu

se uită oblu, româneşte, ci spanchiu, ca tătarii.

Mai departe, al ruşilor a fost kgb-ist, al nostru a fost securist. Şi, în vreme ce putin a fost

repede deconspirat de nemţii „din vest”, imediat ce-a pus picioru’ pe la ei, într-o misiune

pe care-a avut-o în tinereţe, pe băşinescu-al nostru nu s-a găsit încă nimenea să-l

deconspire, cinci macar CNSAS-u’!

Amândoi le poartă pică ziariştilor, însă aici rusnacu’ are un avans: el îi bagă la răcoare, îi

trimite în Sibir, ori îi împuşcă, în vreme al spanchi-başa se mulţumeşte să-i

„complimenteze”, după caz, cu apelative ca „găozar”, „comunist”, sau „ţigancă împuţită”…

dar de, rusia se-ntinde pe vre-o două continente, iar românia ocupă, acolo, un colţişor de

Europă! După asta, amândoi au năravul să-şi aresteze adversarii politici şi să-i poarte

prin tribunale, dar şi aici rusu’ e mai expeditiv, din aceeaşi cauză!

Există, totuşi o diferenţă între ei: unu’ bea vodcă, altul aproape numai whisky. De, tot

trăscău, amândouă! Aici să fie, oare, contradicţia antagonică dintre samagonul sovietic şi

şpriţul mioritic, vorba lui nenea Nae Caranfil? Păi, guvizilor, şi dacă e şi dacă nu-i /



fiecare cu beuturica lui!

Bref, guvizilor, ruşii îl au pe putin al lor, iar noi îl avem pe putineiu’ nostru, mai micuţ,

mai jigărit, mai arţăgos, mai ţigănos, mai ţigan şi mai buruienos la gură, da-l avem! Şi cu

asta ce-am facut?

Uite, de-aia stau eu şi mă minunez: de unde ne vine nouă mereu pohta de oameni

providenţiali, de lideri puternici care să ne călăuzească în pas alergător spre cine ştie ce

culmi de prosperitate şi progrres… pentru ei şi să ne facă fericiţi cu anasâna? De ce vrem

noi, mereu, un Greuceanu, un Făt-Frumos, un croitoraşu’, ori un marinăraşu’ cel viteaz,

care să ne mâne de la spate, până ajungem, gâfâind şi cu limbile de-un cot, în cine ştie ce

fundătură a istoriei, rupţi în coate / şi la spate? Zău dacă poci pentru ca să pricep!



traian băsescu, între curaju’ marinelului scandalagiu şi

nesimţirea tartorelui mioritic

Posted on ianuarie 16, 2012

Trei zile de proteste, guvizi-dumneavoastră! Cine-şi închipuia că zace-atâta snagă în

obletele pontic, atât de blajin încât a ar putea fi confundat cu peştişorul de aur, ăla care

îndeplineşte trei dorinţe, dacă ar avea o altă culoare, nu anonimul cafeniu-verziu?

Apărute, netam-nesam, din dorinţa, îndreptăţită poate, de a apăra un străin care a făcut

mai mult bine bizonului mioritic decât păstorii lui de drept, ori, mai degrabă, declanşate

numai astfel, protestele, după ce că au fost de durată, au mai fost şi paşnice, exceptând,

desigur, momentele intervenţiei unor indivizi dubioşi, puşi de scârbicii să facă tămbălău,

pentru a oferi pretextul jândarilor să acţioneze în forţă. De, pe vremuri, scandalagiilor cu

simbrie li se zicea „idioţii lui chiţac”, acu’, se vede treaba, au ajuns „galeria clubului

dinamo”… în sfârşit, tot la „dinamo” (se) joacă dumnealor!

Ce făcură însă autorii scandalului, guvernanţii, care, după ce întinseră nada pentru un

nou furtişag din bani publici (proiectul noii legi a sănătăţii) deteră şi cu Raed Arafat de

pământ, nu înainte de-al porcăi fel şi chip? Păi, ce să facă, guvizilor, a fost weekend, n-aţi

aflat? Dreptu-i că, pentru unii dintre dumneavoastră, vorbuliţa asta inglezească n-are

nici o noimă de când cu criza, fie pentru că v-aţi pierdutără slujbuliţele, fie pentru că

angajatorii vă cer explicaţii prea amănunţite asupra termenului, dacă vă îndeamnă

aghiuţă cumva să-l pretindeţi, iar la urmă vă arată uşa! Dar de, aleşii neamului au dreptul

la odihnă, după ce dorm toată săptămâna, ori se ţin de bazaconii pentru care, un dram de

obraz dac-ar avea, n-ar mai scoate după aia capu-n lume. Deci, weekend fiind, au găsit cu

cale iubiţii noştri guvernanţi să nu se-arate mai pe nicăiri, nu care cumva să spuie lumea

că se surmenează. Matrozu’, cel puţin, după ce făcu’ ce ştia el mai bine, adică scandal în

port, în loc sa stea faţă-n faţă cu manifestanţii şi să rişte niscaiva huiduieli, ori stuchiţi în

chelie, se urcă ţanţoş pe vaporu’ 4×4 şi… la munte, băiete! Noroc că râmătorul şi

politicianul mioritic n-au auzitără de bun-simţ, c-am fi rămas fără conducători,

altminteri!

Bocorapteru’ se-făţişă puţintel presei, la căpătâiul unui jândar rănit de-un cataroi,

preferând, după ce-l scoase la înaintare, să-l mângâie părinteşte pe creştet, necum să-i

promită restituirea a 25% din simbrie, bani răşluiţi mai an şi care-ar fi trebuit să setoarcă

deja în buzunările simbriaşilor la stăpânire. Cât despre niscaiva asigurări că n-o să

figureze pe lista disponibilizaţilor de anu’ ăsta, haida-de, doar n-o fi nebun să rostească

vre-un cuvinţel! Vai şi-amar de tine, gradatule, şi bătut, poate chiar de colegi de-ai

mătăluţă / de la „doi şi… o litruţă”, şi cu banii luaţi, iar pe viitor cu perspectiva angajării

pe post de urangutan la vre-o grădină zoologică! Bocorapterul ţi-o fi adus măcar…



portocale? Că de, posturile de leu, tigru, ori alt carnivor feroce sunt arvunite deja

ofiţirilor, tu nu pui boticu’ la fleică. Iar muşchiuleţu’ rămâne al guvernanţilor, fireşte!

Surpriză, totuşi, la Cotroceni: după ce marinelu’ recunoscu acu’ vre-o doi ani că se

canonea de-un mandat cu „Levantul” lui Cărtărescu, simţi dumnealui dintr-o dată fiorul

mistic al atracţiei literare şi băgă pe site-u’ instituţiei un mesaj dedicat zilei culturii

naţionale! Hei-hei, cucoane băşescule, aşa e cu politicienii când îi lasă judecata: întâi şintâi

fac ce n-au mai făcutără, vorbesc ce n-au mai vorbitără, sciu ce n-au mai scrisără! Te

pocni de-odată pe matale doru’ de Eminescu? Asta-i rău, bre! N-auzişi că el a scris

„zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă”? Mai ai puţin până să le confişti averile lu’

fratele mircică, lu’ eba şi lu’ ioana, ca să-mi faci mie parte! Iar la posibilitatea de-a o

îndemna şi pe lenuţa din pleşcoi la asemenea blăstămăţii de caritate, nici nu voi să mă

gândesc, că dumneaei, cocoana woodrea, a fost la viaţa ei darnică, dar nu cu averea! Un

dram de noroc, tot avuseşi, de vreme ce poetul naţional e de prea multă vreme lut de oale

şi nu poate vorbi despre tine în termeni de genul „urâciunea fără suflet, fără cuget”, dupre

cum îi sta in fire! Ce te-ai fi făcut? Îl dădeai în judecată pentru insulte aduse autorităţii?

Spune mai bine că, la vremuri în care ţara arde, matale umbli dupre pieptene, când nici

tichia de mărgăritar nu-ţi mai este de folos!

Oricum, guvizilor, să nu credeţi că de azi preşedintele va fi mai aplecat către cultură, ori

către sănătatea noastră, că nu-i stă in fire. Şi nici că, temându-se de o revoltă, va

demisiona, ori va demite guvernul, sau va cere alegeri anticipate. Geaba îi bateţi voi

obrazu’, are şoricul mult prea gros! Nesimţirea jupânului mioritic e fără limite, vorba

unui banc vechi de pe vremea plumbuitului, cu şi despre el: ăsta nu merge bătut, (în

cazul de faţă nu pleacă) treb’e împuşcat!



Agia salvează românia!

Posted on februarie 7, 2012

Asta-mi trecu prin minte asear’ guvizilor, când îl auzii pe dumnealui, spanchi-başa,

securistu’ chior de la Anvers, numind în fruntea guvernului un alt securist, pe şefu’ sie,

mihai răzvan ungureanu!

Ei, asta-i o poveste cam veche, bizoni-dumneavoastră, blestem strămoşesc, dac-ar fi sa

mă exprim dupre tipicu’ demagogilor de la partidu’ rudotelu’ mare, ori, mai nou dupre al

creierelor spălate din livada cu portocale! Sau invers…

Încă de la vremea fanarioţilor, domnii… nepământeni, că veneau din Fanar, de, ţineau

pre lângă ei câte un agă, care-i păzea de uneltirile ce se urzeau împotriva lor la Sublima

Poartă… ca să-i înfunde el. Ba, dac-ar fi sa mă iau dupre… scrisele Rodicăi Ojog-

Braşoveanu, chiar mai dinainte lucrurile ar fi stat aşa, stolnicul Cantacuzino având pe

lângă Vodă Brâncoveanul cam acelaşi rol pe care-l joacă azi şefii sri şi sie la palatu’

chiorului, un soi de george (general) maior şi mihai răzvan ungureanu, prin cumul de

funcţii. Dar asta, să zicem, o fi vre-o înfloritură de-a autoarei vajnicei maiorese tutovan,

care se tot războia, pe vremuri, când era lupul căţel, boul viţel, iar Gorică tinerel, cu tot

soiu’ de duşmani ai patriei noastre de pe-atunci, republica securistă românia. Sau era

„socialistă”? Iaca_că m-am ramolit şi nu mai ţiu minte!

Ei, pe vremea aia şi-au trăit, dumnealor, scârbiciile, epoca de glorie! Deşi ciuma asta se

reîmpământenise pe plaiuri mioritice încă de la regele Carol al doilea, cu al său moruzov,

şi-a continuat fără menajamente pe vremea mareşalului Antonescu, sub oblăduirea lui

cristescu, numai după venirea ruşilor au arătat securiştii ce pot cu adevărat! Teroarea,

extinsă ca un flagel, arestările în masă, torturarea deţinuţilor politici, „reeducările”, prin

care se urmărea completa depersonalizare a individului, supravegherea ostentativă şi

brutală a întregii societăţi, cârdăşia cu infractorii de drept comun, pe care-i foloseau, ba

pe post de torţionari, ori asasini, ba pe post de informatori, ba chiar pe post de agenţi, în

cazul traficului de droguri şi de armament către organizaţii teroriste afiliate sau aliate

comuniştilor, toate astea i-au „ridicat” pe-un postament, pe care dumnealui, cuconu’

Mateiu Caragiale, ar fi refuzat să-l descrie, deoarece, spunea el, şi-ar întinge pana în

puroi şi-n scârnă, spurcând deopotrivă, şi pana, şi puroiul şi chiar scârna. Mai puţin

gingaş la maţe, Gorică le aminteşte „glorioasele” îndeletniciri, îi gratulează vârtos, de câte

ori are ocazia, cu un „nu v-ar mai crăpa mulţi înainte”, şi le urează din inimă să ajungă la

adevărata lor înălţime, a ştreangului, şi-acolo să le rămâie hoiturile, până le-or scoroji

vântul, ciorile şi viermii!

Dar veni, acu’ mai bine de 20 de ani, şi marea glumă din decembrie ’89, de-am crezut

atunci, ca toţi guvizii de altfel, că au plecatără ruşii, cu mania lor pentru kgb, iar



scârbiciile şi-or vedea de treaba lor… Mare prostie!

Ani de zile se pare că uită de ei bizonu’ mioritic, ani de zile scârbiciile au fost lăsate

liniştite la clocit şi, iaca, astăzi o altă generaţie de securişti schimbă garda aleia vechi,

„face transferul de putere” cum s-ar zice, iar asta pe faţă, fără mănuşi, fără ascunzişuri şi

fără ruşine. Aferim!

Un prieten mi se plângea în urmă cu ceva vreme: „mă zgârii pe ochi, am avut o armă-n

mână atunci şi n-am ştiut în cin’ să trag!” îi zic: „nu-l cunoşteai pe contrainformatoru’ de

la voi?” „ba-l ştiam – răspunse el – da’ mi-a fost milă, c-avea nevastă şi copii!” De,

prietene, totul se plăteşte pe lumea asta… dacă nu-i zdrobişi capu’ când ai putut, acu’ el şi

prăsila lui îţi fac zile amare! Ţie şi copiilor tăi! Dacă nici ăsta nu-i motiv de ieşit în stradă,

de pus mâna pe par şi de zdrobit căpăţânile năpârcilor, io zic că nu mai merităm să ne

numim popor, nici să mai avem o ţară! Aleagă-se prafu’!



securistu’ şi momâile

Posted on februarie 23, 2012

– spectacol de marionete în faţa F(e)M(e)I(i Franks) şi-a tradiţionalului

ciopor de gură-cască –

Lume, lume şi guvizi-dumneavoastră veniţi de vă holbaţi la bâlciu’ rromânesc în toata

splendoarea lui: prem(u)ieru’ de la scârbicii, agentu’ 00 mihai răzvan tuzgureanu,

dimpreună cu toata trupa… de păpuşi, se dete-n bărci, miercuri, în faţa cuconului Franks,

al F(e)M(e)I(i), colo-n vale, la izvor, / la palatu’ Victoria (asupra întregului popor)!

Adunaţi-ciorchine la gubernie, momâile executive portocalii, dimpreună cu şefu’ lor de

la sie, au pupat cuviincios mânuţa care le hrăneşte / (pe spinarea noastră, fireşte) şi-au

dat asigurări că vor respecta, neabătut, citez: „Hotărîrile de însemnătate istorică adoptate

de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, înflăcăratele îndemnuri adresate

tinerei generaţii de către tovarăşul Nicolae Ceauşescu”… hait, c-am încurcat citatu’! Ăstai

din discursu’ de june lider utc al tuzgereanului, pe-atunci când pupa altă… lăbuţă, şi

poblicat la vremea respectivă în „scânteia tineretului”, oficios al tinerei generaţii de

şobolani roşii. Vi-l mai aduceţi aminte, dragi tovarăşi? Iaca vă dă Gore un link, de la un

confrate într-ale blogărelilor, căruia îi şi mulţumeşte pentru aducere-aminte:

https://mariusmioc.wordpress.com/2012/02/10/mihai-razvan-ungureanuinflacaratele-

indemnuri-adresate-tinerei-generatii-de-catre-tovarasul-nicolae-ceausescuin-

deschiderea-lucrarilor-forumului-nostru-pun-si-in-fata-noastra-a-elevilor-utecisti/

Da’ ce-au vorovitără, atunci? Să mai cătăm, să mai vedem ce şi cum… A, nu cumva: „Pe

deplin conştienţi de sarcinile ce ne revin din Hotărîrile Congresului al XIII-lea al

Partidului Comunist Român, din indicaţiile şi orientările secretarului general al

partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, din documentele supuse aprobării, Forumului

tineretului, noi, elevii din judeţul Iaşi, ne angajăm că vom depune toate eforturile pentru

a ne forma ca specialişti cu o înaltă pregătire politică şi profesională cu conştiinţă

înaintată, hotărîţi să muncească, cu entuziasm şi pasiune tinerească revoluţionară, cu

responsabilitate pentru continuarea neabătută a drumului ascendent pe care România s-a

înscris în perioada de o efervescenţă fără precedent inaugurată de Congresul al IX-lea al

Partidului Comunist Român”? Nu, cică nici ăsta nu-i citatu’ corect!

Da’ care-i atunci, frate? A, păi ăsta ar trebui sa fie: „Întâlnirea cu FMI a fost una

“bună”, spune Mihai Răzvan Ungureanu, care a asigurat azi oficialii europeni că România



îşi va respecta, în continuare, angajamentele asumate. Premierul i-a invitat la Guvern pe

reprezentanţii FMI şi ai Comisiei Europene, pentru o vizită de lucru, dar şi de acomodare

cu noii miniştrii.”

(http://www.b1.ro/stiri/politica/premierul-mihai-razvan-ungureanu-despre-vizitafmi-

am-dat-un-semnal-de-continuitate-video-21977.html)

Cu alte cuvinte, iar lins cazmaua, iar tăvălit în faţa sublimei porţi, iar gudurlâc… nu-i

de mirare c-am încurcat citatele între ele!

Altceva, ce-au mai sporovăit? Taci, că-i important ce vine mai la vale: „”Avem nevoie ca

UE, mai ales statele reticente la importul de forţă de muncă românească, să înţeleagă

două lucruri: că face parte din filosofia esenţială a UE şi în al doilea rând, că beneficiul

este mutual – şi pentru cel care trimite şi pentru cel care primeşte”, a arătat premierul

Ungureanu, la Palatul Victoria”. Îhî! Asta ajută, mai ales anu’ ăsta, la ciordeala voturilor

prin corespondenţă!

Păi, pentru-atât a fost gâlceava? De, bizonilor, ce-aţi sperat? Să se renegocieze ceva, cu

un guvern de anonimi, unde fiecare ministru e „omu’ lu’ cutare”? Ţeapă!

Mai vrea careva dintre voi, măriri de salarii, ori de pensii, sau măcar organizarea de

alegeri libere şi corecte? Altă ţeapă!

Consolaţi-vă-ţi cu gându’ că ţepele nu-s de la ei, aşa-zişii miniştri, că ăştia nu-s decât

momâile unui şef sie, care-i la rândul lui momâia băşescului… altă momâie de-a

scârbiciilor! Ca să parafrazez din scriitura păunescului, ceva în genu’ „momâia pe care /

momâia pe care / momâia pe care / momâia pe care / momâia o trage cu şfare.” Parol,

bizonilor, să-mi saie ochii dacă vă minţesc!

Cât despre tuzgureanul nostru cel de toate zilele (negre)… javra asta cu trecut de

pupincurist utc, altoită pe conducerea unui scârbiciu specializat în şantaj, în trafic de

droguri şi de armament, precum şi în cârdăşia cu organizaţii teroriste, gurile rele vorbesc

cum c-ar fi vizată pentru candidatura la prezidenţialele din 2014! Fugiţi, guvizidumneavoastră

unde vedeţi cu ochii, că ne pasc ani grei de antirabice!

Sau, mai bine, dacă avem sânge în noi, îi rupem gătu’, acum, cât se mai poate încă, fără

să mai ţinem cont de protestele organizaţiilor pentru protecţia animalelor, şi-l jupim, că

pielea de câine e bună de mănuşi. Mie mi-au îngheţat rău mâinile iarna asta, că n-am

avut… vouă nu?



AN ELECTORAL – POMANĂ PORTOCALIE

Posted on martie 8, 2012

- lumânarea de la capătu’… alegerilor -

Păzea, guvizi-dumneavoastră, că iar se proţăpi spanchi-başa în faţa parlamentului (lui)

de-i ceru să purceadă fără zăbavă pe calea luminoasă a edificării societăţii… capitaliste

mu(l)tilat_eral dezvoltate şi înaintarea (sau înapoierea? dracu’ ştie!) românicii spre… Nu

mai spui spre unde, că vă luaţi cu mâinile de păr, iar pe unii dintre voi v-a pleşuvit de tot

guvernarea portocalelor!

Ce poruncit-a „luminăţia”-sa, satrapu’ paşalâcului carpato-danubiano-pontic? Ei,

bizonilor, numa’ porunci înţelepte dădu, adânc şi cu schepsis chibzuite… spre fericeala

(cuvânt neinclus în dicţionare, că se compune din ferici(re)+(prost)eală) întregului bobor,

/ mai mult sau mai puţin cuvântător!

Aşa că, jum’atea noastră de homer (simpson), eşuată a doua oară-n ostrovu’ Cotrocenilor,

(mai mult prin voia scârbiciilor, decât a electoratului) îşi începu (ne)cuvântarea cu

regretul (ne)sincer că nu-i găseşte printre aleşi pe reprezentanţii opoziţiei. La ce i-or fi

trebuit, oare? Că doar nu s-a supus nimic la vot, să fie nevoie de cvorum, iar mai apoi să

numere ’coniţa anastase voturile, cum (nu) se pricepe! După asta, a mulţămit cuviincios

supuşilor legiuitori că-i permisără să deschiză gura. O, paşă, tu, măria ta… de dimineaţă o

luaşi pe ulei? Că abia se crăpă de 11! Când s-a mai întâmplat să-ţi interzică matale

parlamentu’ să… spui prostii? După aia, o dete niţeluş pe autocritică, îşi puse cenuşă-n

cap şi zâsă că-i pare rău tare că ne tăie salariile şi că ne roagă frumos să-l iertăm… ceea

ce le cere şi portocalelor dumisale: „Sper că veţi avea capacitatea să expilicaţi în campanie

că au fost măsuri necesare pentru a preveni un derapaj similar cu cel din Grecia. Dacă nu

am fi luat măsuri, România nu mai putea să se finanţeze pe pieţele externe. Aţi făcut un

lucru pentru care mă simt solidar cu dumneavoastră şi cu românii.” Citat (şi capitol)

închis, aplauze, ovaţii… de la un balcon – huiduieli!

Şi cu asta începură făgăduielile electorale: vă dăm înapoi tot ce v-am furat, vă mărim

salariile şi pensiile, numa’ votaţi anu’ ăsta portocalele, iar peste doi ani pe căţelu’ meu

de… serviciu, pe agentu’ 00 mihai răzvan tuzgureanu, c-a fost nomenclaturist de nădejde

(membru supleant în cc al utc) şi-i securist de omenie, n-o să dăşchiză dosarele cu

matrapazlâcurile mele, ori ale mafiei neramzii! Ce fericeală pe capu’ nostru, guvizilor!

Până şi biata maică-mea, octogenară serioasă, a sărit în sus de bucurie! S-a calmat

repede, când i-am explicat că, dacă or să-i mărească pensia prin decembrie, în ianuarie or

să i-o impoziteze cu dublul sumei alocate, deci no să i se dea, o să i se ia, după cum au

făcut pedelacii şi până acu’. O să plouă cu parale, bizoni-dumneavoastră… tot în



buzunările lor, iar într-ale noastre o să fluiere vântu’!

Iar după atâta vrăjeală, veni şi beleaua principală! Sau belelele, că la români curg. Pentru

început, alea cu care se laudă că ni le aduse deja:

Prima ar fi portocalizarea cocoanei Justiţica! De, n-ajungea că era oarbă, surdă, mută,

mai trebuia să fie şi zăludă!

Acelaşi lucru se făcu la educaţie: dacă şcolile noastre tot scot promoţii de tâmpiţi, măcar

să fie tâmpiţi în lege!

Şi la legislaţia muncii s-a umblat cu folos: ce le trebuia, dom’le, atâtea drepturi

angajaţilor? Uite că le frexibilizarăm noi spinările cu parul!

După asta, se plânse de legea sănătăţii: nu-i ajunse, pare-se, câţi stuchiţi încasă-n chelie

la-nceputu’ anului, zice că mai vrea! Şi io aş zice… să-i mai dăm!

Ei, şi cu asta începu să-ndruge ce ne coace de-acu-nainte:

Pentru început, marea brambureală administrativă, aia instituită de Carol al doilea, odată

cu dictatura regală. Ce ne-o paşte acu’, om vedea, da’ un lucru-i sigur: dacă se face

bulibăşeala până-n alegeri, or să fure mai vârtos din voturi!

Altă marotă a spanchiului: parlamentu’ unicameral, cu 300 de momâi legiuitoare, care să

ridice disciplinat mânuţa la votarea normativelor guvernului, ca-n marea adunătură

naţională, să nu se mai căznească robierta cu număratu’!

După aia, veni chestia cu mineritu’! De, multe parale a pompat frank timiş, ţiriacul de la

„gabriel resources” în campania electorală a chiorului, treb’e să primească banii înapoi!

Dezastrul ecologic de la Roşia Montană şi faptul că statul român câştigă numa’ 4% din

activele exploatării nu mai contează.

Şi mai are piratu’ o obsesie: IT-ul. Pare-mi-se că aşa înregimentează mai uşor hakerii, să

fure pentru partid!

Altă belea care ne paşte: tratatu’ fiscal, ăla de-l semnă el la Bruxelles, cu altă dată şi fără

să mai întrebe pe nimenea. Că împrumutarea mai cu măsură pe spinarea banului public

prinde bine Germaniei, ok, e adevărat, dar la noi s-a zis cu dezvoltarea, gibonidumneavoastră,

peste 500 de anişori tot în pom ne vom afla!



tuzgureanu şi Aldo Moro – fumigenă, vax albina!… / siktir, că

scumpiţi benzina!

Posted on aprilie 24, 2012

Mă tot munceşte gându’, guvizi-dumneavoastră, cu ce să-ncep? Cu „hai siktir,

tuzgurene!”? Oare nu sună prea berbeceşte acest exordium? Iaca_că nu! Consideraţi,

dară, că aşa am şi-nceput, bizonilor.

„Păi de ce, nene Gore, ce-ţi făcu bietul tuzgurean?” o să mă-ntrebaţi. Iar eu o să vă

răspunz cu titlul unei ştiri pe care-mi picară ochii deunăzi: „Ungureanu, ameninţat cu

moartea. Premierul este “profund îngrijorat””.

Ei, hai, am trăit s-o văz şi pe-asta! Păi, se poate, bre, tuzgurica taichii? Aşa te lauzi tu,

ditamai ex-şăfu’ de scârbiciu secret? Şi pentru ce, mă rog frumos? Că un deputat de-al

opoziţiei, arestuibil, până mai ieri, în doi timpi şi trei mişcări, te întreabă dacă nu cumva

păşit-ai pe calea lu’ Aldo Moro? Pentru asta să te scapi în izmene, ca un ţâcă necopt la

minte? Nu că te-i fi făcut tu mai înţelept ca-n ’87, când au tras şfarele securiştii tăi să-ţi

deie pe tavă titlul de câştigător pe ţară la olimpiada de istorie, da’ orişicât!

Ce te făcu să roşeşti ca o frăguţă coaptă, de parc-ai retrăi zilele când auzeai că iar s-a

interesat de tine tovarăşu’ nicu ceauşescu? Zău că, dacă nu-l ştiam de beţiv şi curvar

iremediabil, aş fi fost gata să jur că-ntre voi au existat niscaiva tandreţuri, şturlubaticule!

Uite unde se-ascundea amicu’ Poponel… redivivus! De tătâne-su aflasem că a fost „fetiţa”

lu’ dej, la Doftana, aşa că-i fi ştiut tu de ce-ai zis că nu-ţi mai speli dreapta, dupre ce dădu

mâna cu tine… Acu’ tai-o, bre că se-mpuţi şancrul şi-a intrat sfrinţia-n faza finală, aia cu

deliruri paranoide, în care crezi că dupre fiecare colţ se află unu’ pregătit să-ţi saie-n

beregată! Sau o fi fost de vină ţaţa leana, căreia îi inchinai ode anonime şi anodine, chiar

şi-atunci când nu se uita nimeni în gura ta? A dracu’ paţachină, o mai fi fost şi

corupătoare de minori! Vezi, bibicule, amorurile tinereţii, c-or fi fost pe invers, c-or fi fost

gerontofile, ori numa’ ideologice, se răzbună la vârsta matură: zici că eşti buricu’

pământului şi toată lumea conspiră împotriva ta. Ai grijă să nu te-auză chioru’, că-i

iabraş la mânie şi nu dă nimănui dreptu’ să se-mpărtăşească din asemenea sminteală… o

ţine numa’ pentru el! Parcă văz că-ţi zboară bicicleta de pe nas cu o scatoalcă… şi, zice-se,

are mână grea, poate de la asta să ţi se tragă sfârşitul. Pe bune, de data asta!

Nu-mi e mie teamă c-o să păţeşti ceva, ca doar „brigăzile roşii” le păstorişi până mai ieri,

cum să-ţi ia glanda? Şi dacă, odinioară, au fost roşii, acu’ s-au portocalizat binişor, au

schimbatără sloganurile comuniste cu alea capitaliste, ca şi tine de altfel! Iar înainte de-a

fi roşii, au fost verzi…

“Minunea” căzăturii de moruzov, că el i-a infiltrat pe legionari cu comunişti şi viţăvercea,

de-avem acum o dreaptă populistă (n-am mai avea!) şi-o stângă xenofobă, care-adună



toţi fraierii şi-i pune să nu te scoaţă din „jidane”! Sireacu’ Alexandru Şafran! Să mai fi

trăit să vază pe ce mâini a încăput (şi) soartea evreimii din românica, te-ar fi trăsnit cu

Tora-n dovleac, pân-o pângărea cu scârna care-ţi ţine loc de creieri! Iar de Tora e păcat,

că-i o carte sfântă!

Spune mai bine că dai din colţ în colţ, că vă lasă toţi de căruţă, că bani nu ai de unde da

înapoi, nici pensionarilor, nici bugetarilor, şi că, în ritmul în care se dezintegrează

pedelacii ar fi o minune să mai fiinţeze chiar şi până-n vară, la locale. Şi ca să abaţi

atenţia de la chestiile astea, te vaiţi ca o borţoasă apucată de contracţii după ce medicii au

constatat decesul fătului, doar-doar s-o mai uita careva la tine… cu compasiune măcar!

Că de simpatie ori credibilitate nici nu poate fi vorba!

Bref, tuzgurene: cui crezi că i-ar păsa, dacă vre-un disperat din ţara asta ar mai găsi atâta

sânge-n el cât să te treacă la cele… ideologice? Io, dac-ar fi să primesc un lot de mânuşi

din pielea ta, aş zice c-a dat norocu’ peste mine: le-aş pune o etichetă şucară: „mănuşi din

javră autohtonă, (f)utecisto-securistă” şi s-ar vinde, ca pâinea caldă, la preţuri

astronomice! M-aş procopsi atât de bine încât aş trăi în lux şi-n huzur, până la adânci

bătrâneţi… ceea ce ţie nu-ţi doresc, nici portocalelor şi cu-atât mai puţin scârbiciilor, care

te-au măsluit, făcând din handicapat, bun doar de ţinut în balamuc, plurititrat, pe hoţii,

pe coţcării şi pe mită în bani grei, plătiţi de contribuabilul român, fireşte! Iar acum, mare

demnitar… ca şi-n alte dăţi, siktir, agie!

S-o deştepta, într-o zi, şi bizonu’ mioritic, securişti-dumneavoastra, să vă ia în coarne şi

să vă terciuiască în picioare, că prea-l hăituiţi! Şi nu vă amăgiţi că-i blajin guvidele

majoritar: foamea o să-l transforme în piranha, de n-or să mai rămâie nici ciolanele din

voi!



Sugativa şi perspectiva

Posted on mai 6, 2012

- ştiu că-mi pierz vremea, da’ nu mă poci abţine –

Păzea, guvizi-dumneavoastră, că se trezi o veche panaramă portocalie şi-i pusă pe fapte

(şi mai ales declaraţii) mari!

E vorba de vechea noastră cunoştinţă, cocoana m(o)acavei, carele, din lipsă de trăscău,

se-nchipui iarăşi procuroare (comunistă, evident) şi pe loc alcătui un rechizitoriu

împotriva încă nevotatului şi nefătatului viţel de aur al opoziţiei de până mai ieri,

guvernu’ condus de pontonacu’! De parcă varza asta de guvern ar mai avea nevoie de

duşmani ca să fie dat de-a berbeleacu, aşa cum păţeşte dumneaei când ia prea mult la

bord şi-şi bagă sub masa amantul, de nu mai are cine s-o sprijine!

Dar să lăsăm păţaniile-i bahice şi să ne ocupăm o ţâră de ultima ei declaraţie făcută-n

poblic cu mân(ăr)ie populistă… Zice presa cam aşa:

„IPOTEZA LUI MACOVEI: De ce a trebuit să cadă guvernul Ungureanu”.

Păi de ce, cocoană? Nu-ţi făcu cinste? Aş, răspunde dumneaei printre sughiţuri:

”USL s-a grăbit să pice guvernul Ungureanu ca să-l scape pe Adrian Năstase de dosare”.

Tii, cum le mai zici matale, sugativă-hăi, mai rar! Şi răbdare, guvizilor, că mai scoate-o

dumă:

„Le-a fost frică de MRU şi l-au înlăturat. Ponta porneşte la drum cu minciuni”.

Ohoho, aşa troscăneală, mai zic şi eu! Păi de ce să le fie frică, chitrofonita neichii? Că

tuzgureanu’ al matale a fost in tinereţele lui slăbiciunea lui nicu ceauşescu? Că-l făcură

securiştii laureat al olimpiadei naţionale de istorie, ca să poată intra în facultate? L-o fi

avut şi pontonacu’ protector pe adiţă, da’ la facultate a intrat pe bune, din câte ştiu! Asta

dacă nu ţi-o fi arătat vre-un dosar porcu’ rozaliu, cheliu şi chior, de la Cotroceni, la care

te duci să scapi de delirum tremens!

Acuma, dreptu-i că bunicuţa l-o fi vrut săpat pe nepoţelu’ adişor, si l-or fi împins şi ea şi

el pe nepoţelu’ victoraş la-naintare, da’ fără o mână (de voturi) de ajutor şi din partea

voastră crezi că se putea?

Ce părere-ti faci, însă, de ăstălalt scenariu: (şi) voi, portocalele, aţi votat să vă pice

tuzgureanul, i-aţi lăsat pe pontonac si pe chucky cu feseneu-n balta FeMei(i), pân’ la

toamnă ori se compromit, ori strică alianţa şi iar veniţi voi să ne scoateţi sufletu’ 4 ani la

rând! Şi cu zece rânduri de whisky, fix paişpe… comanda o dă chioru’, nota o plătim

(iarăşi) noi!

E prea alambicat raţionamentu’? Nu-ţi mai bate capu’, că şi-aşa te doare de la

mahmureală. Uite, ia de la mine 5 lei, de-o şliboviţă ieftină, să te dregi, şi culcă-te la loc…

Dacă insişti, te trimit pe hotnews, sa afli şi cu cine!



“Căldură mare, mon cher!”

Posted on iulie 6, 2012

- scenă de bâlci cu tuzgureni şi beţive mahmure -

Surle, trâmbiţe şi clopoţei, în buricu’ târgului, taman la p(a)iaţa lovituţii, joi, data de 5 a

lui cuptor, pe înserat, anul de graţie 2012, dupre unii, ultimu’ cu portocale, (doamneajută)!

Ce să fie, bizoni-dumneavoastră? Au năvălit turcii? Tătarii? S-au mai întors nişte ţigani

de la Paris (atenţie la portofele)? Nici vorbă, guvizilor, altu-i baiu’!

Iaca, se strânse grădiniţa pedelacă, doamne cât de mulţi i-au sărit gardu’ în ultima

vreme, flancată de câţiva babalâci de-ai partidului, îmbătrâniţi in rele, în tăieri de salarii,

în borduri la două rânduri şi-n potlogării bănoase cu ministeru’ de interne, să

demonstreze pentru spanchi-başa şi, zic ei pentru democraţie, dupre cum aminteşte şi

presa: „Preşedintele interimar al PDL Bucureşti, Adriean Videanu, i-a chemat pe

bucureşteni să vină la mitingul din Piaţa Revoluţiei, pentru a manifesta paşnic pentru

apărarea democraţiei.” Bre, bre, bre, mare lucru şi democraţia aiasta! Atâta mai treb’e

numa’ s-o deseneze careva şi s-o coloreze… în portocaliu şi guvidele pedelac din toată

ţara se înfiinţează în târgu’ lu Bucur-ciobanul s-o apere: „Sute de simpatizanţi ai PDL din

mai multe oraşe s-au urcat în autocare pentru a veni în Capitală.” S-au urcatără, ori au

fost urcaţi? Iaca, guvizilor, o întrebare la care nici mama omida-moacavei n-ar prea şti să

răspunză, chit că de participat a participat! Se putea să lipsească martie din postu`

paştilor? Despre ce scoase pe gură, vorovim mai târzior. Cin’ se mai înfiinţă să în faţa

poporenilor pedelaci? Toată floarea neramzie, bizoni-dumneavoastră: aga-bleaga (pe

giner-su’, care se grijeşte de afacerile lui dubioase l-o fi adus? na că asta nu scrie la

gazetă!), boozooka lu’ tătuca (no comment că era cu sida, pun pariu), securiştii preda

(cristinel, de la Bruxelles, şi cezărică, din modrogan), tudorică-nene al lu’ paleologu (să fi

trăit sireacu’ tătâne-so, l-ar fi luat cu „marş acasă, măgarule” cu tras de urechi şi picioaren

spate, gios), maidanezu’ gheorghe flutur şi lătrău’ singuratic trăienel ungureanu (la

ăştia doi comentariile-s de prisos, nu se mai fac bine), raluca tătărcan, zisă turcan (asteia

i-am urat „veni-ţi-ar rău!”… şi i-a venit), aurică pavelescu (vicele de la pnţcd-aripa

moartă) şi, ca să fie tacâmu’ complet se-nfiinţă şi-un bufon kulturniko-teozof, mihai

neamţu, c-o funie de usturoi in mână. Blagosloveşte, părinţele! Da’ o tămâioasă brumată,

dintr-un beci de monastire n-aduseşi? Că e căldură mare şi pogorâtu-s-a printre voi

cocoana moacavei, carele nu poate sta fără beutură că se usucă pe picere!

Ei, şi-acu’ ne putem ocupa liniştiţi de ea, că predoslovenia-i gata: „Europarlamentarul



PDL, Monica Macovei, a declarat joi pentru NewsIn, după mitingul din Piaţa Revoluţiei,

că noul preşedinte al Senatului, Crin Antonescu, este ”cel mai mare chiulangiu” şi speră

ca acesta ”să nu ajungă niciodată preşdinte interimar al României””. De, guvizilor,

alcoolismul e şi el un păcat ca oricare altul, da’ mai mare cruzime decât să laşi beţivul

fără doza zilnică necesară n-am întâlnit! A picat, sireaca, la delirum tremens, dupre cum

vă veţi da seama din proppria-i declaraţie: “Ceea ce face Antonescu, ceea ce face USL-ul

din 3 iulie încoace este o lovitură de stat şi de asta ne-am adunat şi am ieşit în stradă,

pentru că nu putem să stăm, să ni se distrugă legea, Constituţia, ţara, democraţia şi asta

trebuie să trezească pe toată lumea, indiferent de cine cu cine a votat, aici nu e vorba de

nume, ci e vorba de distrugerea unor instituţii şi de încălcarea zilnică a Constituţiei”… Şi

dă-i şi luptă, şi luptă şi dă-i, de ziceai că-i Don Quijote, cănd s-a luat la harţă cu morile de

vânt, pe care şi le închipuia drept nişte uriaşi, duşmani ai omenirii! Da’ ia spune, coană

mare, / nu-ţi fie cu supărare, voi, portocalele nu făcurăţi la fel cât aţi fost pe val? De

salariile bugetarilor, răşluite cu mânie… democratică, nu-ţi mai aduci aminte? Dspre

racolările de parlamentari pe care le-aţi practicat din gros, îţi mai dă semnale memoria?

Sau e prea înecată-n trăscău? De subordonarea guvernului, a parlamentului a însăşi curţii

constituţionale, a procuraturii şi magistraţilor, direct lui spanchi-başa, nu vrei să-ţi mai

aduci aminte? Hai să lăsăm fleacurile astea că io-mi muncesc mintea unde găsesc o

tescovină, să te dregi! Şi-o să-l chem şi pe hăndrălău’ lu’ matale, să te ducă biinişor acas’

zicându-ţi la ureche că eşti în stradă, nu la cârciumă şi nu face să dansezi la masă că te

vede lumea, care… tot nu-ţi dă de băut! Stai cuminte, ăla de lângă tine nu-i tăpălagă! E

alt amor de-al tău, mihăiţă răzvănel tuzgureanu, fostu’ agă şi fostu’ premuier al

spanchiului, pe care-l ademenişi în poblic cu promisiuni perverse, că-i dai pe mână toată

ţara… pentru o noapte!

„Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu a declarat, joi, de la mitingul PDL organizat în

Piaţa Revoluţiei, că va candida la preşedinţia României, “dacă va fi nevoie””. Măi,

tuzgurene, las-o, bre, nu vezi că-i dusă? Că vorbeşte-n ea berea autohtonă, înfiinţată cum

nu se poate mai prost peste calvados-ul îngurgitat la Buruxelles? O să vă doară capu’, măi

copii! Ei, hai că te-a luat şi pe tine ameţeala, din câte văz: „El a adăugat că România nu

este ”o ţară de dus în târg, este o ţară mândră şi demnă”. Aferim, acu’ întoarce-te la

unitate, dacă nu vrei să simulezi circulaţia metroului pe sub paturi! Şi ce-i dai tu atâta cu

democraţia pe care zici că vrei s-o aperi? Cin’ ţi-a desenat-o-n tinereţe? Nu cumva primu’

tău amor, ceauşescu’ ăl bătrân? Ori ăla mai tinerel, de-i ziceau toţi „tovarăşu’ nicu”? Păi

chestia aia demokratură se cheamă, băi, mucea, şi nu te vindeci tu de ea… cum nu te

vindeci nici de sifilis! Nu vezi c-ai ajuns în faza finală, aia cu deliruri de grandoare?

Ce spui? N-a venit tăpălagă, s-o ducă pe beţivă acasă? Nasol! Păi, uite ce-ţi propun io ţie,

băiatu’: încarc-o pe umăr, că tot nu mai face deosebire între tine şi el, du-o la ea ori la

tine, unde-ţi place, spune că n-o cheama moacavei, ci românica, şi fă cu ea ce-ţi pofteşte

inima, ca să parafrazez un cântic din mahalalele de odinioara, în mare vogă chiar şi azi:

stă păduchii-ntinşi la soare / stă păduchii, câte doi / cum stătea odinioară /… tuzgureanu



şi beţiva, amândoi. SĂ VIE DEPARAZITAREA!!!



Boambe la bulgari, bălăcăreli de-ale scârbiciilor la români, byebyie

Schengen!

Posted on iulie 20, 2012

Urâtă porcărie şi boamba de la bulgari, guvizi-dumneavoastra! Atât de urâtă, că unora din

noi, mai favorizaţi de soarte le şi schimbă destinaţia conced’ului. Vecinii noştri de la sud

cre’ ca-si dau cu pumnii in cap: după ce se vedeau admişi în spatiul Schengen fără

românica, acu’ se văd obligaţi să-mparţlă iarăşi aceeaşi soartă duşmană cu noi, că de,

graniţe nesigure, amânarea aderării la spaţiul Schdengen sine die, vorba străbunilor

noştri… hotentoţii, înseamnă!

De, bizonilor, la noi, ca să-l parafrazez pe chioru’ (un clasic, din păcate, încă-n viaţă) la

noi s-a lăsat cu o mineriadă (ş)parlamentară, la ei s-a lăsat cu… cetăţeni israelieni morţi.

Şi zău că nu ştiu ce-i mai grav: o altă revoluţie în sfera politicului, recte să facă legislativul

dupre voia electoratului, fapt condamnat de cocoana merkeliţa, fiică de colaborator stasi,

(că unde ne trezim noi, în vre-o… democraţie, cumva?), ori culpa pe care nemţălăii din

vestul Germaniei o mai simt şi astăzi, când aud de atentate antisemite?

Cert e că şi noi şi vecinii noştri de la sud ne-am cam linsără pe bot de acces liber, fără

paşaport, în alte state ale cocoanei UE, pe o perioadă nedeterminată… să ferească

dumnezeu să ajung şi eu… eurosceptic, ca să-l parafrazez acum pe Ianke, ovreiul, din

piesa lui Victor Ion Popa!

Dă, la ei se lăsă cu atentate antisemite, la noi, după prezidetele proaspăt suspendat şi,

speră Pirgu din tot sufleþelu’ lui, mic şi negru (coloarea fertilităţii la ioropenii prearieni,

neolitici), curând-curând spânzurat, politic, evident, că doar n-o să-mi pui în cap

organizaţiile dă protecţia animalelor, se lăsă cu o “mineriadă parlamentară”, doamne feri,

de parcă l-am fi ales pe miron cozma în legislativu’ românicii, guvizilor, să stai crucit, nu

alta! Acu’, dacă ne-am potrivi palavrelor beţivei moacaveica, porcuroaică_comunistă, şiale

altei consoarte dă şoric, laura (rimează cu gaura) a lu’ kovesi, (sireacu’, o fi luat-o, sau

a făcut-o… lată? bre, io credeam că ungurii sunt mai deştepţi, cum e tata-socru!) aşa o fi,

că dupre portocale şi scârbicii, trebuia să-l mai schimbăm pă chior când urma să facă

plopu’ pere, bizonilor! La asta se adăugă hărmălaia lătrăilor lu’… pstramapievici, de la icr.

Pe vremuri, când „institultul” cu pricina era o simplă fundaţie, un fost pre’tenar de-al

meu şi-a încercat norocul pe-acolo… i s-a propus angajarea într-un scârbiciu, a acceptat

postu’ şi-a pierdut definitiv prietenia lu’ Pirgu!

Ei, în termenii ăştia de „stabilitate” gândesc, din nefericire, şi persoane… însemnate din

UE, uite spui şi care: coconu’ barrosu, al demokraturii portugheze (prin ’92 premieru’ lor

trebuia să fie, obligado, şi ministru dă interne ş-al apărării, ca un veritabil fuhrer, măntreb

cum o fi acum?) şi cocoanna merkeliţa, fiică de coloaborator stasi (no comment, că



nu io am împuşcat nemţi care săreau peste zidu’ berlinului… dă prea mult bine, poate).

Socilal-demokratului schultz nu poci pentru ca să-i transmit decât felicitări: a instaurat

un… naţional-socialism cu care s-ar fi mândrit şi corifeii curentului, ernst rohnn, si adolf

schicklgruber, cunoscut profanilor ca hitler! Bre, parcă ne-am dorit să fim o ţară membră

a Uniunii Europene visată de Robert Shuman, nu o colonie a germaniei mari… Aferim

„deutschland ueber alles”, siktir reichstag!

Toate ca toate, da’ uite că pentru a „lămuri” cum stau lucrurile, se raliară la îndeletnicirea

asta, mai mult sau mai puţin cre(ş)tinească, direct, şi scârbiciile de (dez)informaţii, sie

sri… / şi câte dracului or mai fi! Cel mai vizibil fuse, zilele astea, coconu’ marcel op(ă)riş,

de la seteseu, carele înlesni comunicaţii, ilegale da’ secretizate, între un preşedinte al

cărui mandat este supus votului prin referendum şi instituţii… cel puţin legale, până la

constatarea amestecului abuziv al piratului şi-al pedelacilor lui în alegerea conducerii lor.

Bine, balaurele ăsta de la „ochiul şi timpanul” nu-i la prima abatere: în urmă cu trei ani

îşi ieşi din sărite şi cârpi un jurnalist, când fu „invitat” sa răspunză unor întrebări legate

de amestecul lui în campania electorală prezidenţială… A fost scos basma-curată, atunci,

de un coleg de-al lui, neica tudorică… feleşcanu, carele ajunse între timp un soi de şăf

peste şpioni. Postu’ ăsta e cu cântec: a fost ocupat şi de utimu’ prim… muistru portocaliu,

mihai răzvan tuzguzgureanu, un alt individ dubios, cu trecut utecisto-pupincuristosecurist,

pe care o reală lege a lustraţiei l-ar supune, cel puţin, blamului public. Iar acu’

ieşi în apărarea lui un alt faraon, un consigliere prezidenţial cu nume de fustă, ori de şorţ,

ori de cârpă, dracu’ să-l p’eptene, că prenumele seamănă cu al împăratului ţiganilor,

iulian, mânca-ţi-aş! Ăsta-i alt demokrat dă rasă: individu’ susţine că presa-i o ameninţare

la adresa securităţii naţionale şi-i musai să i se puie pumnu-n gură!

Păi, de ce vă plăteşte guvidele din banii lui… securişti-dumneavoastră? Să ne puneţi

botniţă la vorbă şi obroc la gânduri? Să ne faceţi de ocară-n lume şi să ne scumpiţi

euroiu’ acas’? Să puneţi la dispoziţia dictachiorului, urât de toţi românii, care şi-a

dobândit al doilea mandat printr-o fraudă la care sunteţi complici, instrumente ale

puterii legitime? Hai siktir! Sau poate nu… că v-o plăcea!

Jos copitele de pe România, putori securiste! Jos copitele de pe soarta noastră, de pe

viitorul nostru şi-al copiilor noştri! Pentru noi nu mai sunteţi de multă vreme credibili şi

lipseşte foarte puţin să vă pierdeţi orice credibilitate şi-n ochii străinilor, pe care i-aţi

orbit vremelnic! Nu ţine la nesfârşit prosteala şi veţi avea soarta criminalilor nazişti! Sau

veţi face din noi un popor de anarhişti, dispuşi la orice pentru a se răfui cu voi şi cu

progeniturile voastre… Va fi care pe care, ţineţi minte asta, fără menajamente şi fără legi

care să vă mai apere în faţa cuiva!



Un consigliere de bravură / ne-nvaţă demokratură /…

Posted on iulie 23, 2012

- io zic să-l stuchim în gură -

Mare lucru şi democraţia aiasta, guvizilor! Atât de mare că, pentru a ne învăţa ce iaşte,

însuşi consiglierele prezidenţial, iulian fota, ni se-nfăţişă, duminecă seara, “pe sticlă”, în

alb, în color şi mai ales în negru, dupre tenu’ dumisale, să ne spuie cum stă treaba! / Iaca,

la…revedere, întunecimea-ta! Bizoni-dumneavoastră, vi-l mai aduceţi aminte pe

maimuţoiu’ ăsta borât, când cu “presa – ameninţare la adresa securităţii naţionale”? Că

Pirgu nu uită şi nu iartă!

Da’ nesimţiea jupânului… fusta e mare, ce-are el nu se mai cheamă şoric, ci de-a dreptu’

piele de rinocer, să n-o strapungi nici cu bazooka! Aşa că, după ce mai an ne băga

pumnu-n gură, sa nu mai cârtim nimic în faţa dictachiorului, azi vine sa ne spuie cum

stau lucrurile cu democraţia. De, dacă bunu’ simţ s-ar oploşi pe tarlaua unde şade el, / cu

căţel, / cu purcel, / pirandă şi puradel, ne-ar acuza de genocid, ca numa’ dacă-l vede se

intoxică!

Însă, hai să ne căznim oleacă să pricepem ce-nseamnă democraţia în ce ţine loc de minte

unui specimen în care ne-ar fi scârbă să călcăm pe stradă, guvizilor. Deci, sărind el cu

gura, că-i literă de… regulament, dacă spui prostii, să le spui tare şi apăsat, în apărarea

altui balaure, marcel op(ă)riş de la seteseu, ăla cu linia telefonică, secretizată da’ ilegală,

pusă la dispoziţia piratului proaspăt spânzurat, (tii, suspendat vrusei să scriu, da’ mâna

pocătosului adevăr… tastează, doamne-ajută!) dete dumnealui, jupân… şorţ, cu mucii-n

făsui, despre cum stau lucrurile cu democraţia şi milita(u)rii de la scârbicii: „In

democratie, sa pedepsesti un om fara sai prezinti clar faptele mi se pare mult prea mult.

Am fost pus intr-o situatie in care trebuia sa sanctionam prin demitere directorul STS. In

cariera unui militar e o chestiune foarte grava demiterea. Nu poti sa te joci cu onoarea si

viata unui militar care isi facuse treaba foarte bine pana la momentul acela si sa-l demiti.”

Faraoane, faraoane, ce frumos vorbeşti matale! Uite-acu’ mă lămurii şi io de ce voi,

securiştii, nu l-aţi lăsatără la vatră pe tataia, când s-antors de pe front cu-n picior de

lemn, că pe-ăla naturelu’ l-a lăsat slovacilor ca amintire, în Munţii Tatra: că nu era

democratic! Da, nu l-aţi lăsat la vatră, l-aţi băgat direct la pârnaie, pentru că a refuzat să

depună mărturie împotriva unui camarad de front, care, în drum spre ţară, a aruncat în

foc o poză de-a lui stalin… împotriva unui camarad cu care împărţise binele şi răul şi

amândoi şi-au pus pielea-n bătaia gloanţelor! Ce făceau bunicii voştri, al tău şi-al ţoapei

de opriş, la vremea aia? Cântau „mulţi ani trăiască”, din scripcă şi din muian, ba la

comunişti, ba la legionari, după cum plătea fiecare mai din gros!

Dar cu viaţa şi cu soarta jurnaliştilor aveţi dreptul să vă jucaţi, nu-i aşa? Că ei sunt



„ameninţare la adresa securităţii naţionale”, „duşmanii poporului”, cum a fost şi bunicu’…

Şi, normal, „politica poate fi turbulentă dar statul trebuie să meargă înainte”, vedea-ţi-aş

vorbele astea epitaf la căpătâi! Bre, dobitocia-ta, dacă democraţia ar însemna protejarea

şi perpetuarea scârbiciilor, în decembrie ’89 nu s-ar fi mişcat nimic în România, şi-am fi

avut şi-acum aceeaşi dictatură, / să-ţi ţii… ce-ai băgat în gură! După englezeasca pe careo

vorbeşti, prunele, evident!

Te arde grija de cariera lu’ opriş, ’ai? Las’ că-i dau io ocna în care-a putrezit tataia, de

nici ciolanele nu i le-aţi mai întors acas’, că şi-alea au fost „secretizate”… asta după ce, în

1856, bunicul lui a votat dezrobirea voastră în parlament, scărmana-v-ar Sarailă, să vă

scarmene, de lăieţi! Vedea-v-aş pe-amândoi traşi în ţeapă, ca pe vremea lui Carageavodă!

Ce-aş mai râde să vă văz crăunind la poarta raiului, aburindu-l pe sfântu’ Petru

cum că aţi căzut fiecare, accidental, pe-un vârf de pom de crăciun, acuma, în luna lui

cuptor, şi rugându-l să vă facă loc printre îngeri! Sfântu’, inimă neprihănită, o să vă deie

aripi… iar apoi, o să vă zorească din vorbă: „Hai siktir, ciorilor, în iad să-mi zburaţi!”



tuzgureanu şi politichia… pe de-a-ndoaselea

Posted on august 17, 2012

Lume-lume şi guvizi-dumneavoastră, mare bâlci, pe-sticlă-difuzat, marţi, 15 gustar, în

faptul serii! Invitat, din categoria „cum să curvim politiceşte”, dumnealui, mihăiţărăzvănel-

tuzgureanu, exutecist de frunte (membru supleant in cc al utc, pe vremea

plumbuitului, cu spate asigurat… regulat de tovarăşu’ nicu) (s)exministru de externe,

prieten…ă de nădejde a lu’ bodo hombach, agent (nu sa spune, da’ a fost) şi pe umă şăf de

paie al unui scârbiciu cu descendenţă directă din securitatea comunistă, ce mai la deal-la

vale, bizonilor, un veritabil teoretician şi practicant al limbisticii şi-al politichiei cu

felinar roş’ în poartă. Moderator, neica miluş (hu)hurezeanu, un ins care nu ştiu cum se

rătăci în tinereţe pe la „Europa Liberă”, da’ care se distinge in prezent prin pupincurism

en-gros şi en-detail, fascinat de chioru’ mai dihai ca_curvele românce din Italia de

berlusconi, mare admirator al curţii prostituţionale şi al „ordinii cu orice preţ”, care

demokratură se numeşte! Da’ să-l lăsăm în boii lui pă neica din (hu)hurezi cu toate

complexele lui, printre care sindromu’ stockholm nu-i cel din urmă, şi să revenim la

acrobaţiile făcutre, de-a lungul şi de-a latul emi…cţiunii, de maimuţa scârbiciilor!

Înzestrată cu limbă nouă, de paulownia, că-i tare, creşte repede şi… tot lemn este,

stârpitura ceauşistă de-acu’ 22 de ani veni să ne dea lecţii de dreapta… care dreaptă?

probabil aia de n-a mai spălat-o de când i-o strânse plumbuitu-n tinereţe, guvizilor! Ce

vru el să ne înveţe? Iaca, trece Gore de cele greţuri, şi-afundă vârtos tastatura în puroi şin

scârnă, vorba cuconului Mateiu Caragiale, să vă reproducă ce-i… băşi mintea paiaţei

sie:

Cu tupeul de cochon care-l caracterizează, chit că, dupre etnie, n-ar trebui să ia în gură

aşa ceva (excepţie făcea Raşelica Nachmanson, care punea gura pe toate şi, pe onoarea lu’

Pirgu, o prindea bine), secătura dă la “externe” (uite că nu înţelesei dacă era vorba dă

minister, ori dă scârbiciul sicret, ghiciţi şi voi, guvizilor) se avântă, dintru început, într-o

speculaţie încâlcită foarte, potrivit căreia întârzierea deciziei curţii prostituţionale este

„un joc politic”… Foarte bine, măi, musiu / cu palavre în pustiu, da’ al cui joc să fie, ’ai?

Al usl, alianţă politică sabotată, atât din interior cât şi din exterior, dupre cum insinuezi,

ori al vostru, adică al preş’ului… garajist, al tău, şi-al actualului şăf de la sie, neica teo…

beleşcanu? Bizoni-dumneavoastră, voi puteţi să răspundeţi la această întrebare? Uite,

Gore vă dă voie să-ncercaţi de două ori!

Şi, ca să nu se spuie că vorbi degeaba, tuzgurica taichii o scoase din puţu’ gândirii:

„Devenim pseudo-specialişti in Curtea Constituţională”. Oho-ho, fetiţa lu’ bodo, da cine

are dreptu’, fă, să-şi deie cu părerea despre o curte cu juzi… îmbrăcaţi în roşu? Poate

mătăluţă, că şti mai bine cum stă treaba, nu-i aşa?



Ce mai scoase dumnealui pe gaura… din faţă (oare aia să fi fost)? Iaca, guvizidumneavoastră,

vorbe proaste, papagaliceşte rostite, presărate cu perle de-nţelepciune

scoase din acea parte a trupului de care se bu_cur_ă şi coordinatorele pactului dă

stabilitate în sud-estu’ ioropii! Ca de exemplu:

“Curtea constituţională afirmă în propria interpretare a hârtiei trimise de parlament”…

Bravo, mami, şti că-mi placi / mai ales cum dai din… gură? Care va să zică, aşa stau

lucrurile: instituţiile statului nu schimbă docomente între ele, ci hârtii, bileţele, răvăşele,

ca matale-n tinereţe cu tovarăşu’ nicu (chestia asta mi-a şoptit-o o păsărea care era

colegă de liceu cu tine, nu-ţi spui care, că e femeie la casa ei, nu vreau să-i sechestrezi

copiii, ori să-i… hărţuieşti bărbatu’, c-ai fi în stare şi de asta, nebunaticule)!

Altă dumă: “pe seama experienţei diplomatice pe care o am”… păi tuzgurico-hăi, pe lângă

succesu’ de-l avuşi cu hombach, cu ce altceva te lauzi în car’era mătăluţă? Cu

înmormântarea Fundaţiei Gojdu, poate! Sau cu nesimţirea de care dăduşi dovadă, când ai

fost ministru de externe şi-ai întârziat juma’ de oră la o întâlnire cu ambasadorii străini,

fără să te scuzi? Ori, poate, cu sforăria care-a pus capac carierei de diplomat cu care te

lauzi, scandalu’ cu românii acuzaţi de spionaj în Irak, când ai „sărit” de primul ministru şi

te-ai dus să dai raportu’ direct „comandantului suprem”, ca un securist cu(fără)minte! Că

de-aia mai dăduşi odată cu mucii în fasole şi ziseşi “politica externă este exprimată de

preşedinte”. Onorific, ştiu şi io că_chiriaşu’ de la Cotroceni priimeşte ambasadorii străini,

da’ practic, parcă foncţia de ministru de externe se subordonează premierului… lecţie pe

care n-ai învăţat-o!

Despre vre-un diplomat străinez la Bucuresci… ce să mai vorbim? Pentru un fost

ministru de externe, chiar şi catastrofic, un mesaj din partea reprezentantului unei alte

ţări de cheamă „ce spune gura lui”… Aferim bişniţar-turnător, siktir capuchihaie!

Dupre asta, se băgă tuzgureanu şi-n iconomie: cică, dacă ar mai fi fost el prim… sinistru,

„preţurile n-ar fi suferind” (dumă înregistrată de Pirgu, copiată în patru exemplare şi

trimisă la 3 adrese, pe-afară, să vă treacă pohta de cotrobăit prin calculăreţu’ lu’ Gore,

putori securiste!) ci, „ar fi crescut într-un alt context”. Wow, tuzgurache, cu asta îmi luaşi

mau’, nu ştiam că se poate gândi şi cu curu’!

Că la el „insidios” e tot una cu „direct”, nu mai spui nimic, securişti-dumneavoastră,

vedeţi înregistrarea pe youtube, să vă puie dracu’ să-mi vandalizaţi contu’, că vorbim noi

altfel!

Las laoparte că-l acuză pe antonescu c-ar suferi de „complexul ceauşescu”… astea intră-n

complexul Oedip, tinereţea lăsată-n urmă şi primele iubiri… ideologice, poate!

Las, de asemenea, laoparte că, tot pentru el, preşedintele interimar „nu poate ieşi din

blocajul complotului universal”… Auzi tuzgureanco, da’ tu, moacaveica şi chioru’ puteţi

ieşi din blocaju’ „complotului naţional”, al „loviturii de stat” cu 7 milioane de pucişti?

Poate de-aia bântuie porcurorii numiţi de dictachior prin sate, să caute „conspiratorii”,

cum îi căutau şefii tăi de altădată pe „legionari” şi pe „chiaburi”… hai siktir!

Zău, bizonilor, că nu mă hotărăsc în alegerea moţului de pe fecalele de la gura acestei



paiaţe a scârbiciilor pe care s-ar p(h)utea s-o aveţi pe lista prezidenţiabililor din două

mi…. pai’şpe, că de 2012 s-a ales prafu’ prin osârdia curţii prostituţionale!

Hai să fie anunţul de-l făcu_că_candidează la parlamentare, că, dacă mă iau de chestia cu

omleta şi „ouăle proaspete”, o să-l întreb de-ale cui vorbeşte? Ale fostei gărzi de corp,

Marius Necula, pe care-l făcu, din vistavoi, diploma…ţ, ori ale fostului lacheu (cică şăf dă

cabinet), Cornel Feruţă, răsplătit cu foncţia de ambasador la Misiunea Permanentă a

României pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena? Na, că întrebai şi asta! Că de,

în ţara noastră, „eminamente castă”, vorba poetului, prostituţia-i ilegală, da’ dacă clientu’

e cu grade şi foncţii la scârbicii, nu se mai pedepseşte cu bulău, ci se răsplăteşte cu

intrarea în diplomaţie.

Păi, pân-aici, târâtură! Înapoi la şcoală, vorba ta, da’ nu ca să înveţi, c-aşa ceva nu se

prinde de tine, ci ca să-ţi dai examenele pe care le-ai fentat, prin curvăsăreală, la propriu

şi la figurat, în tinereţe! Înapoi la electorat, de votul căruia ai fugit permanent, ştiind

singur ce blesteme porţi în… spete: cel al pupincurismului ceauşisto-comunist, dublat de

„micile” tale probleme de moravuri, şi cel de agent de influenţă al securităţii şi-al

scârbiciilor care au moştenit-o! Înapoi… în mă-ta care nu te-a avortat la vreme şi care,

dacă mai are o urmă de bun-simţ, îşi dă cu pumnii-n cap pentru beţia pe care-a tras-o

când te-a făcut! Iar dacă nu încapi, mai încearcă odată, că i-o plăcea… iar locul cu pricina

nu are dinţi, ascultă-mă pe mine, că l-am încercat, îl punea la dispoziţia oricui, în

tinereţele ei! Îndrăzneşte numai să candidezi pentru cea mai nesemnificativă funcţie, că

Pirgu e dispus să te bage-n urnă… cu luneta!



The one eyed mummy’s return’s

Posted on august 22, 2012

- sau, când constituţia face casă bună cu prostituţia -

Se ’tâmplă şi asta, bizoni-dumneavoastră: adunată din faptul dimineţii, curtea

prostituţioală hotărâ, marţi, 21 august, după prânzu’ mare, că votul celor 7 milioane şi

ceva de români, care-i ziseră chiorului „ne leşi, / că mai vrem şi noi cash pi preş”, nu-i

valid şi că mumia politică traian băşescu are tot dreptu’ să se-ntoarne, cu surlele şi

trâmbiţele promise de monitoru’ oficial, în cavou’ de la Cotroceni, ăla de l-a sigilat la

plecare!

Motivu’? „Iac-aşa ne veni nouă bine”! Pardon, asa nu se spuse în poblic, chiar dacă a fost

motivul real, ci se legară de-o pârdalnică de prevedere din legea referendum-dum-ului,

potrivit căreia, pentru demiterea preşedintelui prin referendum, treb’e musai să se-adune

la urne jum’ate plus unu’ din votaci, chiar dacă_condiţia nu-i necesară şi pentru alegerea

şăfului al statului!

Introdusă pe şestache, la vremea când cocoana anastase dansa la_bara preşedinţiei

camerei… derutaţilor, pârlita de condiţie a fost numai preludiul blăstemelor ş

blăstamaţiilor mumiei chioare / cu nume de putoare / care-a refuzat să zboare!

Câte-au fost, bizonilor? Hai să ni le amintim… măcar pe unele dintre ele:

Întâi şi-tâi, apele fluviului bancar se-nvolburară atâta de urât, că se “pescuiră” toţi euroii,

de-au ajuns atât de scumpi, încât n-a mai fost chip să ajungi la ei… Au profitat de

trebuşoara asta murdară portocalele, care-au jucat pe cartea puterii chiorului şi care,

curând or să-şi scoată paguba storcându-ne… ca pe lămâi. Auz că s-au fălit deja la fmi cor

să vie-n septembrie cu un program de guvernare. Care va să zică, au lăsat usl-u’ să se

joace de-a puterea până s-au hodinit ei oleacă, după aia, înapoi, la furat!

Dpre asta, sau cam în acelaşi timp, se porni, bizonilor, o ploaie cu broaşte portocalii şi

euro(ş)parlamentare, care ne asurzi cu orăcăiala lor. Pe post de buhai-şef, ţaţa

moacaveica, bine unsă pe gâtlej cu trăscăuri amestecate, iar la ison, în stană, dumnealor,

cocoana merkeliţa (să rimeze cu ’a dinainte, cherchelita) şi jupân barrosu, democrat din

famiglia „populară” salazar, nu le-ar mai crăpa mulţi înainte! Şi tot aşa o ţinură într-una

guvizilor: „oac-oac-oac, / lovitură de stat”! / bre, broscuţelor, nu v-aţi lovitără la cap?

Unde-aţi mai văzut puci cu 7 milioane şi mai mult de conspiratori?

Că de-aia poate ne-au bâzâitără ţânţarii de la fmi, cu condiţiile lor de creştere

economică… la calendele greceşti, şi de-aia au năvălitără tăunii-porcurori în ograda

bietului poporean, să-l întrebe cu cine-a constituit grup infracţional organizat, ca să bageun

vot în urnă! Iar pedelacii, pe_de… margini tot crăune: „să moară capra vecinului uslist”!

Că o fi, bietul om, cu usl-u’, ori că n-o fi, asta nu mai contează, important e să-i



moară şi capra şi viţica şi ce-o mai avea prin bătătură! Da’ impozite din ce-or să mai

plătească, portocalele taichii? Că la lecţii despre statu’ de „drepţi” vă-nghesuiţi voi, dar la

achitarea taxelor, nix!

Şi, uite-aşa, ne ’bolnăviră de inimă-rea, şi năvăliră ca grindina şi ca lăcustele pe capul

nostru, de ne făcură să vedem negru-naintea ochilor!

Halal întunecime! Mai dihai decât aia pogorâtă la curtea prostituţoinală, venită cu

schepsis, să nu vază poporeanu’ cum îşi pun onor-juzii poalele (roşii) în cap, de căsăpiră

şi bruma noastră de speranţă!

Iară toate blestemele şi plăgile astea, guvizilor, numa’ pen’ că am crezut şi noi că-l putem

deranja din cavoul de la Cotroceni pe hoitul politic traian băşescul… Se vede treaba că de

mare obrăznicie suntem vinovaţi iară mumia aprig ţinu să se răzbune!

Păi, dac-aşa ţi-i voia, mumia taichii, om face dupre cum doreşti. O să te băgăm într-un

cavou, să nu te mai deranjăm… şi nici tu pe noi. Şi-o să-ţi trimitem acolo şi târla ta de

portocale şi de alţi gudurăi, să nu te plictiseşti singur, să-ţi fie ei ţie sclavi şi tu să le fi

vătaf o veşnicie! Uite, de-un paregzamplu, aga-bleaga zis buldogu’ îi bun de sfinx, ori de

cerber, că ştie să latre şi să mârâie. Pe ţugurleanu de tuzgureanu o să ţi-l punem pe post

de Monica Lewinsky, c-a exersat destul la saxofonu’ lu’ hombach ş-o să te crezi bill

clinton… iar când te-i sătura şi-i voi să te lese, vorba lui Ion Creangă, să-l iei pe teo

beleşcanu, că-i aceeaşi plămadă… diplomaţ cu grade grele! Pe dumnealor, cocoanele

woodrea, anastase, boagioaica, ridzi-piţi / ş-altele, câte-or mai fi, ţi le-om face cadâne, că

asta fuseră şi pâ-acu’. Ţi-o dăm şi pe boozooka aia a ta, de-o făcuşi dep(h)tată la

Strasbourg, da’ pe ea crez c-o s-o lasi în pace, că-i cu sida! Pe dorin cocoş o să ţi-l

trimitem, gata-mpăiat, pe postu’ de hadâmb, că-i clapon fezandat şi nu mai poate… decât

să fure! Pe neica smeagol-funeriu o să ţi-l facem mare preot…al lui Seth, că numa’ beznă

a pogorât în căpăţânile loazelor noastre de copii. Pe berceanu ţine-ţi-l de surugi-başa, să

te hurducăie bine, ca pe autostrăzile pe care le-a tot promis şi… nu le-a mai făcut, c-a

băgat banii-n boz’nar, iar pe videanu o să ţi-l facem mare arhitect al cavoului, c-am ajuns

să ne prindem de bordurile lui când cădem de la etaju’ zece!

Şi, uite-aşa o să-ţi ridicăm, chiorule-odorule, o piramidă să le-ntreacă-n măreţie şi

trăinicie pe alea egiptene, nu care cumva să mai scapi dinăuntrul ei, iar peste vre-o 3 mii

de ani, când or veni… marţienii să te dezgroape, te-or găsi, nu cum îi spuneam eu, pe

vremuri lui Paşadia “tot fercheş, tot scorţos”, ci tot chelbos, / ţigănos, / şi la gură

zdrenţăros, proaspăt mirosind a iahnie de fasole pe-ndelete digerată, după cum îţi sună şi

S-or mira ei, extratereştrii, şi or trage concluzia că tare căcăcioşi am fost, de-am construit

o vidanjă de dimensiuni… ciclopice, în care a supravieţuit atâta vreme un parazit

intestinal. Probabil ţi-or face o bucurie, când te-or băga în spirt, să te conserve!

De acord cu mine, guvizilor? Dacă da, fuguţa, pune-ţi mâna pe câte-o lopată să-nălţăm

degrabă mormântu’ dictachiorului… în pace să se odihnească, / pe noi să ne părăsească!

Iară de data asta, cu picerele dinainte!



Terorismul de jihad şi politichia dosnică în prag de alegeri

Posted on decembrie 8, 2012

Parşive mai sunt insomniile politiceşti, bizoni-dumneavoastră! Atât de parşive, că mi-l

lipsiră de hodină pe Pirgu-n crucea nopţii şi-l puseră pe gânduri, tot rumegând o ştire

rostuită de scârbicii pentru mass-media, taman în ultima săptămâna de campanie

electorală: „Suspecţi de TERORISM, expluzaţi din România. Cei doi ar fi pregătit un

ATENTAT în timpul Sărbătorilor”. Iaca şi un link, ales la întâmplare, pentru cei mai

neîncrezători:

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/suspecti-de-terorism-expluzati-dinromania-

cei-doi-ar-fi-pregatit-un-atentat-in-timpul-sarbatorilor-286415.html

Asta, după ce, tot anu’ ăsta, în octombrie, bravele scârbicii de pe plaiuri mioritice

expulzau alţi terorişti (tot doi, cum mama dracu’?) cică la intrarea în ţară… alt link:

http://www.ziare.com/international/terorism/teroristi-afgani-prinsi-pe-teritoriulromaniei-

vor-fi-expulzati-1198502

Şi tot anu’ ăsta se trezi, nu bădiţa Traian, ci şeicul Omar Bakri, să ne ameninţe cu

boambe, pe motiv că, în trecutul nostru, am fi fost teritoriu islamic, deci, ar trebui sa fim

„eliberaţi”. Din nou link:

http://a1.ro/news/extern/romania-tinta-terorista-seicul-omar-bakri-romania-estepamant-

islamic-ce-trebuie-eliberat.html

Şi, uite-aşa, din link în link, cu ding-ding-ding, se duse dracului somnu’ lu’ Gore!

De, guvizii taichii, ştiu io ce să zic? Să fi dat careva comanda „terorişti din toate ţările,

uniţi-vă… împotriva României”? La-ntrebarea asta numa’ domnu’ george-general-maior,

ori fârtatu’ lui, neica teo beleşcanu, ori agentu’ 00, mihăiţă răzvănel tuzgureanu s-ar

înghesui să găsească răspuns, că de, are băieţii informaţii / şi le dă şi pe la alţii!

Da’ să ne întoarcem o ţâră şi la tizu’ lu’ Omar Khayyam şi fratele lui întru islam, şeicul

Bakri, poetul bombelor mediatice şi larg mediatizate, să nu spuie dumnealui că nu-l

băgăm in seamă. Nu mă leg de viaţa lui, de divorţuri şi de apucăturile prea puţin

ortodox-mahomedane ale fiică-sii (au şi ei ortodoxia lor, guvizilor, cu toate că nu-şi fac

cruce), că le găsiţi şi voi pe internet, dacă vă interesează:



http://www.cancan.ro/actualitate/international/omar-bakri-liderul-extremistamenintat-

romania-atac-terorist-meserie-afiica-ciuda-religiei-237511.html

Este totuşi de remarcat că duce trai pe picior mare, el şi familia… mai mult modernă, sau

mondenă, decât tradiţionalist-islamică. Însă cum se face că nu prea ştie istorie şi nici

măcar nu se documentează, când deschide gura? De, bizonilor, asta e o întrebare la care

mi-aş dori să găsesc răspuns, cu riscu’ să mă calce tancu-n baie, la etaju’ 8! Dreptu-i că,

mai mult de patru sute de ani, de pe la sfârşitul domniei lui Mircea cel Bătrân ş până la

1877, domnitorii români au fost vasali Sublimei Porţi, da’ islamici… mai rar! E adevărat

că parte din teritoriile conduse de aceştia au şi intrat în componenţa Imperiului Otoman,

da’ nu pe de-antregu’! Cât despre religia celor trei principate, că de, aici e buba, n-a fost

niciodată a profetului Mahomed! Şi-atunci, mă-ntreb, de unde-i veni ideea cuconului

Bakri că România ar fi fost teritoriu islamic? De ce n-o fi zis asta despre Ungaria, că la

Buda a fost paşalâc turcesc? Cât despre necesitatea unui atentat în România, pare-se că

şeicul lononez iarăşi nu s-a documentat, că i-ar fi sărit în ochi „scrisoarea” teroristului

trimis la noi să pregătească unul, banc atât de savuros încât nu mă poci înfrâna să vi-l

reproduc aici, cu „copy” şi „paste”, guvizilor, că se poartă şi la case mai mari:

„Zalutam cu rezbekt, Jefu.

Aderizat la Romania cu bomba la valiza ascuns, tregut fara broblem control la aerobort.

Pastrat dolar american blestemat, bentru construit aigea bomba, dat jumadate la taxi, jumate furat

tigan din buzunar.

Indalnit frate Ahmed, batron magazin, ajudat la mine. Discutat cu el la cafenea plan

bomba, consumat egler broaspat, intoxicat cu zalmonel, noi ajuns la sbital, doctor roman durut la

cur, noi luat cur fok.

Jefu, gu bomba praf antrax nu putut facut la Romania, cineva furat antrax, deci ingercat

plan bomba cu bum-bum..!

Mutat apartament frate Ahmed, adus mult frumos aminde de tara mia, fara apa la

robinet, geamm sparte ca la Beirut, tigle kazut cap cind vind bate.

Urmarit PROTV emiziune explozia camion azotat, facut frica la mine. Astia romani are

tupeu nu gluma ! Urgent trebuie recrutat, jefu ! Bomba cu azotat mare efect aveam…

Inderesat pilotat avion bentru lovit gladire la roman. Vazut delevizor, aparat zbor MIG

brabusit singur in ogor la taran, plus taran roman stricat singur gladire, adormit beat , tigara abrinsa,

murit soacra, facut chef mare la ei…

Draga Jefu, gineva furat la mine gas pastrat bentru bus la bomba, iar azeara, gind iesit

cumbarat baclava, exblodat budelie la barter. Aicia la Romania, mult cretin!

Zbierat, zguibat la sin, cacat be mine de frica !

Jefu, ma indorg acasa!

Asta romani nu are nevoie de terorism, face singur treaba.”



Bref, guvizilor io zic că un atentat terorist n-ar mai fi băgat în seamă azi, la noi, la câte

butelii ne explodează, la câte alimente stricate îngurgităm, şi la cum se-nzăpezi deja parte

din ţară, aşa, la prima ninsoare! Şi-atunci, oare chiar îi pocni pe alţii damblaua să ne facă

zile grele? Taman nouă care ne ostenim atâta să ni le facem singuri insuportabile? De ce

să se puie dumnealor, teroriştii, rău cu scârbiciile noastre, care ne terorizează oricum?

Sau, mai ştii păcatu’, scărbiciile colaborează cu teroriştii? Că asta s-a mai ’tâmplat pe la

noi, e tradiţie, încă de pe vremea plumbuitului. Şi taman în prag de alegeri ni se aduce pe

tapet chestia cu „ameninţarea” teroristă, când, ştie tot boboru’ că mihăiţă răzvănel

tuzgureanu, fost şăf de scârbiciu, catrindează pentru un p(r)ost de parlamentar, la Arad,

oraş pe care dumnealui îl mută în Banat!

De, guvizilor, azi nu se pot zice mai multe, că s-a sfârşit campania buleftorală, da’ mâine

votaţi… votaţi cum vă-ndeamnă inima, însă deschideţi ochii: ce alegeţi acum e pentru o

legislatură de patru ani şi, din 20014, poate determina, pentru al dracului de mulţi ani,

cine-o să fie jupân la scârbicii, în calitate de preşu’ României. Să n-avem vorbe!



Dia(mono)log cu un prieten într-ale blogărelilor

Posted on ianuarie 24, 2013

- de ce o fac, nu ştiu, da’ nu mă poci abţine –

Nu-ş’ cum se face, guvizi-dumneavoastră, că Gore, în pană de idei, sau, mai rău, în pauză

de suflu, nu andropauză, doamne fereşte, se apucă azi să disece un articol apărut pe un

blogulete al unui prieten, pe care-l urmăreşte de ceva vreme. Vă dă Pirgu şi un link,

pentru conformitate:

http://pilulaluilisandru.wordpress.com/2013/01/23/modifica-v-as/

Iertaţi şi dumneavoastră, bizonilor! Şi mai ales, mă iartă dumneata, amice, că de, şi Pirgu

pierde din originalitate, da’ şi tu poţi cere drepturi de autor pe care ţi le-aş putea plăti din

monstuasa sumă de (stai să mă socotesc: 25 de lei pe-un cont, 20 pe altu’ şi 20 în

bozonări, aoleo, viaţă!) în total, 65 de lei prietene, ia şi matale cât crezi de cuviinţă, să nu

mă laşi muritor de foame până mâ’ni, când încasez simbria mărită cu 70 de lei şi

micşorată avan, prin răşluirea unor sporuri… Cu cât? N-am idee deocamdată, o să mă

socotesc la lichidare cât mi s-a luat pentru ce mi s-a dat!

Prietenul, al cărui articol se cheamă „Modifica-v-aş”, îşi încheie critica la adresa actualilor

guvernanţi cu „goana guvernamentală după schimbări aduce mai mult cu goana după

cumpărături, indiferent de calitatea produselor”… Mde, dacă am trăi într-o ţară cu

adevărat occidentală, aş zice că termenul „calitate” e în plus, pen’că la ei calitatea e

condiţia esenţială ca un produs să intre pe piaţă, da’ trăim în românia, unde nu s-a auzit

încă de aşa ceva… deci, prietenul are dreptate! Că unele schimbări or fi necesare, tot cum

zice dumnealui, aşa o fi, da’ nu care cumva să ne trezim ca nemţii dinainte de al doilea

resbel mondial, că am schimbatără o democraţie strâmbă cu o dictatură… aviz amatorilor

de „autoritate”, „mână forte”, ori cum se va mai fi chemând orice răspuns, aparent firesc,

la haosul generalizat şi profund organizat al „democraţiei originale”, instaurate „pe

Dâmbiviţa-n gios, / la un mal(l)… jegos”! Cine e interesat, oare în asămine harababură?

Păi, de, aici ar fi multe de zis, mai ales că mulţi se bagă-n faţă. Da’ adevăraţii iniţiatori ai

bulibăşelii stau undeva în spate, sunt dosnici dumnealor, unii-s şi pi_dosnici, da’ nu

recunosc asta, ca amicu’ Poponel, odinioară, / nici să-i pici cu ceară! De unu’ din ei am

auzit că s-a instalat comod în supradimensionatul şparlament al românicii, prin



redistribuire de voturi, e adevărat, da’ tot comod se cheamă că stă, nu pe ghimpi, ceea ce

înseamnă că-i place! Parlament malac, ca un viţel ajuns aproape de maturitate, şi

bicameral pe de-asupra, în ciuda boborului, / ori a dictachiorului. De, aici ar fi multe de

zis…

Cui nu-i convine un legislativ bicameral? Păi, de, guvizii taichii, la prima vedere, nouă, că

plătim mai mult, mai ales pentru unii pe care tot noi îi alegem, de douăzeci şi mai bine de

anişori, tot dintre-ai lor, niciodată dintre-ai noştri… da’ dacă stăm o ţâră să gândim că o

„mare adunătură naţională”, ca pe vremea plumbuitului, ar vota de-am-boulea legi

abuzive şi idioate, ale căror efecte tot noi le-am suporta, de, se cheamă că guvernanţilor

şi-acelor dosnici-pidosnici din spetele lor le-ar conveni situaţia! Parcă nu le-ar fi de-ajuns

că-şi avansează amanţi în funcţii plătite din bani publici, cazurile Freuţă şi Necula nu mai

treb’e comentate, le-or mai fi trebuind să-şi legalizeze curvăsărelile făcute parcă în

sfidarea celui care dă votu’… / şi la urmă pune botu’.

Acuma, fiindcă tot veni vorba de renumitele scârbicii, guvizilor, şi pen’că tot se lăsă cu doi

români morţi în ultima luare de ostatici pe plan internaţional, să nu ne amintim oare de o

altă luare de un caz mai vechi, de aceeaşi natură, ’tâmplat cu ani în urmă, prin 2005? Ba,

zic io, să ne amintim! Pe vremea aia, scârbiciile au câştigatără un plus de faimă, pe care

nu l-ar merita după dictatura comunistă, şi l-au răsfrânt asupra prezidentului românicii,

tot trăienel băşescul, guvizilor, şi-atunci ca şi-acum! De, când a fo’ vorba să priimească

privilegiul de-a îmbla în contu’ lu’ Gore şi să-i schimbe parola, de parcă el ar fi duşmanul

poporului, nu s-au zgârcitără la eforturi, ba chiar au arătat că le merge, da’ când a fost

vorba, ca acum să salveze cu adevărat vieţi de românaşi plecaţi să câştige un ban cinstit

pe coclauri străineze, oha! Păi bine, putori securiste, aşa stă treaba? / Siktir, mai bine vapucaţi

de… folosit batista! Sau poate că nu contu’ lu’ Pirgu vă interesa acu’ 8 ani, ci

posibilitatea de-a frauda voturile românilor dinafară, cum aţi făcut in 2009, de-aţi ales

iar un securist chior în fruntea s(t)atului, nu v-ar mai crăpa mulţi înainte, dimpreună cu

el! Şi, ca bonus pentru porcăria asta aţi mai pretins şi bani în timp de criză, folosi-v-ar

pentru coşciuge!

Da’ uite, guvizilor, că se ocupă Gore cu ofurile lui şi uită de unde plecă, adică de la

articolul din blogul amicului, care va să zică… De, poate că am greşit şi-am început cu

sfârşitul, care, dupre toate regulile retoricii, scrise ori vorbite, peroratio treb’e să fie.

Iertaţi şi dumneavoastră! Acuma, hai să trec la început, poate am mai mult spor. Zice

prietenul meu că noua putere stă plasată „strategic şi confortabil în spatele unei

impetuoase majorităţi parlamentare”… de, asta cam aşa-i! Dar, amice, nu cumva e şi vina

noastră? Că de 20 şi mai bine de anişori tot cu „ai lor” votăm, niciodată ci „ai noştri”! Ia

să fi înfiinţat şi noi un partid, nu numa’ tutgureanul şi diaconescu-zero tv, să vezi cum ar

fi stat lucrurile: poate că am fi avut acum pe cine da vina, ori am fi avut o altă majoritate

legislativă, care ar fi schimbat datele problemei… Aşa, ne place–nu ne place, tot ei pentru

ei votează legi, tot ei pentru ei fac jocurile! Pe spinarea noastră, evident!

Mai departe, amicul se leagă de „foşti”, care, zice el, „sunt cuprinşi de furie, spumegă în



direct şi la oră de vârf”. Păi de, aşa au făcutără şi foştii-foşti, nimica nou sub soare, tot ca

berea au spumegat la gură, deşi, tot ca berea, nu-s buni decât reci, pe masă!

Că, vorba amicului, „a schimba este verbul la modă”, e adevărat, da’ moda asta ne ţine de

mai bine de două decenii, undeva treb’e să ni se acrească! Poate că asta aşteaptă şi

dumnealor, cei din spetele guberniilor, mai vechi sau mai noi, să cerem „stabilitate cu

orice preţ,” dictatură care va să zică, să-şi facă ei mendrele nestingheriţi, să patroneze, can

vremea scălâmbului, şi contrabanda cu droguri şi traficul de persoane şi pe ăl’ cu

armament… iar ponoasele să le tracem tot noi, tot ca pe vremea ceauşescului!

Mai zice prietenul ceva despre modificarea constituţiei, a dungii de la pantaloni şi-a

croielii costumului de cioclu… În regulă cu ultimele două, dar cu prima hai să ne decidem

ce model urmăm: ori pe cel al britanicilor, care, în aproape 800 de ani nu au schimbat un

cuvinţel din „magna charta”, ori pe al nos’, să ne facem constituţiuni de unică folosinţă, să

le schimbăm ca pe pampers, două-trei pe zi dacă se poate, să rămâie legislativu’, vorba

reclamei, „mai curat, mai uscat”!

Ori poate, să ne apucăm, odată pentru totdeauna, să schimbăm clasa politică… Ce ne

treb’e, oare? Două partide, mari şi late, unu’ de dreapta, altu’ de stânga, pentru alternanţă

la guvernare, şi patru ani în care să se afle că există, de rest se ocupă tot politrucii, vechi

şi noi, că s-au compromis şi se compromit singuri! Ne prindem, prietene? Dar

dumneavoastră, bizoni-plătitori de taxe, ce ziceţi? Azi vă spune Pirgu la bună vedere,

doar cugetaţi la întrebările din final! 



UN RADIO – UN SECURIST… AL CÂTÂLEA?

- din “ Nostradamus pe Dâmboviţa”-  

- pentru conformitate, iaca şi link-ul: 

http://www.mediaddict.ro/ovidiu-miculescusef-la-radio-cu-functii-multiple-si-nume-de-cod

“Ovidiu Miculescu a semnat un angajament cu Securitatea, cu numele de cod„Adrian”. Cu

toate acestea, CNSAS nu a găsit note informative furnizate de actualul şef al Radioului. În

acelaşi timp, directorul ar putea fi declarat incompatibil după ce a ocupat două funcţii

despre care legea spune că nu pot fi exercitate simultan

În perioada 2010-2012, directorul general al Radioului public, Ovidiu Miculescu, a ocupat

o funcţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de

Radiodifuziune (SRR), fiind numit de către Parlament, la propunerea grupului

parlamentar PSD.

Potrivit legii, aceasta este o funcţie de demnitate publică. În aceeaşi

perioadă, Miculescu era şi director în cadrul Societăţii Naţionale de

Radiocomunicaţii S.A, Radiocom. Prin intermediul acestei societăţi se difuzează

programele Radioului public.

Legea privind sancţionarea şi combaterea corupţiei arată că cele două funcţii sunt

incompatibile. O sesizare în acest caz va fi depusă la Agenţia Naţională de Integritate

(ANI) în zilele următoare. De altfel, în declaraţia de avere din 2012,Miculescu a trecut

două surse de venit: 93.946 de lei de la Radiocom şi 38.458 de lei –

indemnizaţia de membru în Consiliul de Administraţie al SRR.Veniturile

familiei sunt completate de soţia sa, Simona Miculescu, din 2008 reprezentant

permanent al României pe lângă ONU.

http://www.mediaddict.ro/ovidiu-miculescusef-la-radio-cu-functii-multiple-si-nume-de-cod


Fost consilier al lui Ion Iliescu pe politică externă, soţia şefului Radioului

public a câştigat, anul trecut, 44.414 dolari şi 6.579 de lei. În altă ordine de idei,

în octombrie 2011, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a

decis că actualul şef al Radioului nu a colaborat cu Securitatea, deşi a avut dosar. Astfel,

„domnul Miculescu Ovidiu este titular al dosarului fond reţea R 94603, fiind

recrutat la data de 27.03.1987, pentru apărarea contrainformativă a persoanelor care

fac parte din grupul de presă ce participă la activităţi protocolare”.

Sursa: Evenimentul zilei“

Mdea, ăsta,”alintat” de angajaţi cu apelativu’ “coana mimi”, e securist cu angajament în

regulă, pr’etenaru’ lu victor tonta, sebi ghiţă,(ce nume de porc, breeee!!!) e sri-st subt

acoperire… de-acu’ poci sa mor ferice / astăzi lumea ne cunoaşte / presă zice, secu zice!

Şi ce dacă nu i s-au găsitără turnatoriile? A priimit cnsas-u’ toate docomentele

securităţii? Mira-m-aş, astea se păstrează, guvizi-dumneavoastră, iar când securistu’ “de

bine” calcă strâmb, pac, la “Războiul”!

P.S.

Mi-a zis mie-o păsărea c-o sa avem amănunte la vremea potrivită, până atunci, mai

cercetăm palantiru’.



Ia poftim la baba woodrea să-ţi ghicească în ghioc

Posted on martie 18, 2013

Nostradamus al meu, dâmboviţeanul, a fost ciucă de supărat ieri, guvizi-dumneavoastră!

Atât de supărat, încât mi-a trimis vorbă că vrea conced’ pe termen nelimitat, sau măcar

până s-o reglementa situaţia din activitatea prezicerilor…

„Păi, de ce, nene Nostradamus – l-am intrebat io, la o convocare în faţa unei căniţe cu

ţuică fiartă – nu te simţi destul de apreciat? N-ai avut pe blogul lui Gore parte de

găzduire caldă şi-nţelegătoare? N-am făcut io pentru matale abonament la „Palantir

service – srl”, pentru surse de inspiraţie când rămâi in pană de… profeţii? Se poate să ne

laşi aşa, cu ochii-n stele, taman când se-ncinge mai abitir politichia carpato-danubianopontică?”

„Nu-i vorbă, Gore, m-ai primit şi găzduit cu tot respectul, zice el. Da’ parcă s-a-ntors

bolta cerului cu susu-n jos, cu răsăritu’ la apus şi cu miază-zi la miază-noapte, de nu mai

descâlcesc mimica şi tare mă tem să nu păţim vre-o ruşine”!

„Cum aşa, nene Nostradamus întreb io?” Şi adaug, îmbiindu-l c-o măslină: „Ia de ici, că

unge!”

„Păi nu văzuşi ce halima fuse azi dimineaţă (duminecă 17.03.2013, nota autorului) la

PRO-TV? La emisiunea aia de se vrea pastişă la Dumas-fiul?” mă întreabă el cătrănit.

„Tii, că bine-aduseşi vorba!” zic io. „Că tocmai mă gândeam sa-ţi cer părerea despre ce şi

cum… mai ales despre predicţiile cocoanei cocoş în legătură cu prezidenţiabilii

portocalii”.

„Nu mă mai amărî şi tu, Gorică!” răspunde el, întinzând scobitoarea dupre un dumicat de

telemea. „Aşa se fac prezicerile în ziua de azi?”

“Păi, cum să se facă, nene Nostradamus?” întreb io, luptându-mă cu o ciozvârtă de şoric,

rămasă, nu ştiu cum, pe bucăţica de slană afumată. „Măcar spune ce te-a supărat.”

„Gorică, tată”, zice el, ciugulind din macroul marinat, „că l-a pus între prezidenţiabili pe

bocorapter, n-am de ce să mă mir, sunt amândoi din acelaşi partid, amândoi făcură praf

România, amândoi sunt slăbiciunile lui spanchi-başa, până aici e-n regulă! Că vin la rând

securiştii diaconescu – judecător pe uliţă, sau pe oliţă, dracu’ să-l pieptene – şi

tuzgureanu-alifie, înţeleg, amândoi îs de la aceeaşi unitate, amândoi au aceeaşi misiune

de îndeplinit: distrugerea românilor ca naţie. O înţeleg şi cu videanu-bordureanu, c-o fi

luat cocoş al ei autorizaţii de construcţii de la el cât a fost primar şi le-o fi supraevaluat

terenurile vizate de exproprieri în interes public. Da’ până şi pe primu’ ei amant, pe



predoiu, să-l găsească bun de preşedinte, asta n-o mai admit, nici în ruptu’ capului! Ce,

frumos mi-ar fi stat mie să prezic despre nevastă-mea c-o să ajungă regina Franţei? Uite,

pun patalamaua de prezicător în cui şi nu mă mai uit la stele, până-n ziua de apoi!”

„Când vine asta, nene Nostradamus?” întreb io, cu mintea la contractul de-l semnarăm

amândoi şi făcându-mi socoteli: mai apucă să-l onoreze? nu mai apucă?

„Citeşe-mi „Centuriile”, Gorică, nu mă mai întreba”, zice el şi-adaugă: „după cum s-au

bulibăşit toate, chiar şi-n nobila artă a prezicerilor, nu-i departe!”

„Acuma, nene Nostradamus, io pe dumneata te-am chemat ca specialist, io pe dumneata

o să te susţin, pe dumneata o să te public, nu pe madam cocoş” îi zic. „Aşa că, dacă ţi se

pare c-a sărit peste cal şi nu se pupă prezicerile cu realitatea, mai degrabă combatem

împreună, nu ne lăsăm de meserie şi de obligaţii contractuale, că nu-i frumos!”

„Bine, bine, o să mai colaborăm, Gorică”, zice el, „da’ nu în dimineaţa asta, c-am intrat

deja în transă de la ţuica fiartă şi mi se cam împleticeşte limba-n gură”.

„Nu-i bai, astăzi o să scriu io!” îi zic, bucuros că nu m-a lăsat baltă. „Mai luăm o ţuică?”

„Mai luăm!”



cine-i zsolt lendvay simon

Posted on martie 23, 2013

-Nostradamus pe Dâmboviţa  -

Guvizilor, nu m-am ascuns niciodată, aşa că ştiţi că mi-s dragi ungurii. Mai bine zis, mi-i

dragă unguroaica me’, cu care-s de atâţia ani în concubinaj, mi-i drag tata-socru din

Zalău, care, deşi ne tot bate obrazul că nu ne mai hotărâm odată să ne luăm, să trăim

curat în faţa legilor, atât omeneşti, cât şi divine, îmi poartă de grijă mai dihai decât dacă

i-aş fi ginere cu patalama de la primărie şi cu binecuvântarea popii, mi-s dragi toate

neamurile iubitei, care se poartă cu mine de parcă aş fi unul de-al lor. Slăbiciune

omenească, n-am ce-i face!

Aşa că tare m-am dat de ceasu’ morţii zilele astea, când am auzit că un oarecare zsolt

lendvay simon se apucă să bage zâzanie între mine şi neamurile iubitei, ameninţând cu

moartea o copilă din Covasna, dupre cum arată presa:

http://www.dcnews.ro/2013/03/cum-arata-cel-care-a-amenintat-cu-moartea-eleva-cubentita-

tricolora/

Musai să-l găsesc io, guvizilor, să-i spun două vorbe, înainte s-ajungă unguroaica mea la

el, care s-a jurat că-i rupe oasele.

Da’ cum să dau de personagiu, când internetu-i mare şi nici toate numele sau pozele de

pe el nu-s chiar ale posesorilor de identitate pe facebook?

Pentru asta, treb’e mintenaş să-l caut pe nenea Nostradamus, să se uite-n stele, să

descânte palantiru’, să facă el ce-o şti mai bine, numai să-l găsească odată.

Zis şi făcut, ţâr la mobilul lui de serviciu şi-l iau din scurt, înainte să-mi îndruge el cu

voce monotonă „Aici Nostradamus, prezicător. Pentru limba română, apăsaţi pe 1”… Îi zic

io mai înainte: „Aici Gore, angajator. Mai lasă deoparte colaborările la alte publicaţii, şi

scoate-mi-l din pământ, din iarbă verde, pe lendvay simon şi zsolt pe de-asupra, că ne supărăm altfel!”

„Acum mă execut, Gorică – zice el – văz că-i grabă mare şi te-aşteptam cu palantiru’ gata

pregătit. Numai că… n-o să-ţi placă ce mi se arată-n el”.

„Spune, bre, ce vezi, lasă fasoanele!”

„Păi, Gore, ăsta, dacă-i pun barbă, cam aduce cu csibi barna, ăla de l-a spânzurat pe



Avram Iancu” zice Nostradamus.

„Îl omoară unguroaica mea! E lângă mine, o auzi cum înjură în limba maternă… nu-i

şovină da’ pretinde că nu vrea să-mi spurce urechile traducându-mi ce boscorodeşte ea

acum”.

„Staţi liniştiţi, copii, că se tulbură imaginea – zice nenea Nostradamus – acu’ văz un chip

dupre gratii… parcă aduce cu nicu pîrleţeanu, puşcăriaşu’ de-a ameninţat-o cu moartea

pe aspazia cojocaru, judecătoarea de la curtea prostituţională”…

„Hotărăşte-te odată cine-i, nene Nostradamus: barna, ori pîrleţean? Ca să ştim cine-şi

face păcatu’ cu el, că de scăpat nu mai scapă!”

„Nici unu’, că iar se schimbă figura din palantir… Acu’ seamănă cu dragoş ciupercescu,

atentatoru’ de la liceul Jean Monnet”!

„Ăstuia tot io treb’e să-i iau gâtu’, că nici el nu-i ungur”.

„Stai cuminte, Gorică, nici ăsta nu-i… acu-mi apare sigla s.r.i, fir-ar să fi….”

Şi uite-aşa mi se-ntrerupse legătura telefonică, bizonilor! Dau să-l mai sun odat’, mi se

răspunde: „Ai format greşit numărul. Încearcă din nou, cu mai multă atenţie”. Care

atenţie, că număru’ e memorat? Ţâr, din nou… De data asta, „Abonatul „…” are telefonul

închis, sau nu se află în aria de acoperire”. Măi să fie! Bref, n-am mai reuşit să dau de

Nostradamus şi-am rămas cu enigma nerezolvată. Mare enigmă, guvizi-dumneavoastră!



DACĂ N-AI COJONES, DE CE FACI POLITICHIE?

Posted on aprilie 4, 2013

Circ cât cuprinde, guvizilor, ca pe strada mare în Văleni, la_bâlciul moşilor de vară! De

ce, oare? Iaca, i s-a sculat… de-acu’ / lu’ bădiţa pontonacu şi-a dovedit, în văzu’ lumii şi

fără putinţă de tăgadă, cea ce Gore ştia de multă vreme, că este o lichea. Şi proastă, pe deasupra!

Mai aveţi îndoieli, bizonilor? Pai, cum altfel, decât lichelism şi prostie am putea numi

desemnarea sluguliţii juridice a chiorului în fruntea d.n.a? Ştiu, sunt unii care scriu cu

majuscule prescurtarea asta, da’ uite, Gore e mai scandalagiu din fire şi nu s-astâmpăra,

se ţine de ultragii!

Surpriza este însă la cel de-al doilea crai de la răsărit al usl-ului (uite că şi chestia asta o

scriu cu litere mici, numai de-al dracu’) la crin-chucky-antonescu (sireacu’ mareşalul cu

acelaşi nume, în mormânt se răsuceşte!) care, după ce dădu din el câteva mârâieli, înainte

de numire, ca semn de nervozitate, de ziceai că-i leit buldogu’ aga-bl(e)aga de la opoziţie,

se-apucă să miaune după, ca o mâţă lihnită şi inhibată, uşuită de la borcanul cu

smântână! Pe scurt, guvizi-dumneavoastră, anunţă şi el, la oră de maximă audienţă că

liberalii nu rup protocolul alianţii, că se lasă călcaţi în picere şi-n plus, mai renunţă şi la

„justiţie”, lăsând-o pe cocoana lăurica_codruţa kovesi să reia fugăreala de mai an a

votanţilor la referendumul anti-chioru’.

Păi bine, bre, crinuţa cu crizuţa, după ce te dăduşi sângele voinicului, te pleoşteşti ca o

mimoză? Spune drept, aşa faci şi-acas’? Sau acolo dovedeşti tiranică tărie de caracter şi-n

zadar se roagă nevasta de tine… să ieşi de sub pat? Lasă, ştiu eu că nu ieşi niciodată de

sub papucul doamnei… vălean, că doar ea e găina cu ouă de aur, în casa unui clapon

pârlit, ca tine. În sfârşit, astea-s treburile voastre de alcov, n-o să te arate Pirgu mai mult

cu degetu’, că nu se bagă în ce face omu’ cu fomeia lui!

Da-n politichie ce cauţi matale fără cojones, garofiţa taichii? Că de, până şi floarea de…

crin a regilor franţuji amintea că, pentru a-i stăpâni pe alţii, ai musai nevoie de toate cele

trei jucărioare ascunse-n underwear. Şi cu atitudinea asta de scapete vrei să te voteze guvidele 

majoritar la prezidenţialele de anu’? Poate „şi la mulţi ani”! Du-te-acasă,

eunucule!



INTERESUL CÂRCOTAŞULUI… CE RUŞINE!!!

Posted on aprilie 19, 2013

- peroraţie în pustiu? poate! -

Guvizilor, sunt opărit rău de tot! De ce? Iaca, am aflat si eu că ai interese când cârcoteşti,

că de, pe degeaba nu face nimeni nimic.

Şi necazul este că aşa-i: nu cârcoteşte nimenea dacă nu-l supără ceva, nimeni nu se

tulbură, nu bombăne, nu se revoltă, dacă toate-i merg din plin, dacă e mulţumit cu viaţa

pe care o duce, dacă se supune orbeşte judecăţilor şi verdictelor date de alţii, respectiv

dacă are chip-uri în loc creier şi un soft elaborat în loc de minte… sau dacă stă la cârmă,

ca piratu’ de pe nava Cotroceni, ori la guvern, ca noul său aliat, victoraş tonta cel viteaz,

şi e suficient de nesimţit să-l doară-n cot de promisiunile electorale.

Deunăzi, am aflat că există şi un anti-cârcotaş consacrat, unul care înfierează toate

interesele care stau în spatele moftului nostru cotidian de-a ne spune necazurile.

Semnează pe net vasi băescu şi ţine blog tocmai ca să ne puie la colţ. Nu mai spun şi cum

se cheamă blogu’ că poate l-aţi văzut voi înaintea lui Pirgu… Vai de capu’ meu, nu-mi

ajungea că sunt meschin şi dau mărunt din buze că mi-a vămuit angajatoru’ simbria, că

s-au scumpit toate, că-mi crapă prăpăditu’ de notebook, vechi de cinci ani, că mi s-au

rupt pantofii şi mi-am golit contu’ să iau alţii etc, am ajuns şi-n vârfu’… pixului lu’ dom’

băescu ăsta, la stâlpu’ infamiei, va să zică, pentru că, nu cârcotesc io pe degeaba, din

nobilele motive ale dreptăţii, solidarităţii şi imparţialităţii, ci pentru că am INTERESE!

„Văleleu, ’nea vasi, stai şi nu mai da”…

„Taci Gore, că n-a dat (încă) în tine”, îmi zic eu… Aşa-i guvizi-dumneavoastră, (încă) n-a

dat.

Da-n cine dă oare dumnealui? Iaca, în ultimu’ articol, se ia de tembeliziunile aservite

p(h)uterii, reteve(i)-u’ lu’ ghiţă, / ăla cu banii făcuţi la o dosnică portiţă, şi beunu, al

fratelui păunescu, ăla cu devalizarea bancorexului. Aferim! Ce are dumnealui cu

emiţătoarele astea „pe sticlă”? Na, că Gore nu le urmăreşte, tre’ să-l crează pe cuvânt

pe cuconu’ băescu, c-o fi ştiind ce zice! Deci, susţine nenea vasi, pârâtele tembeliziuni au

sărit de curând la beregata ghinărarului în rezervă corneluş dobriţoiu, ministru al

Apărării Naţionale în primul guvern tonta. Bun aşa! Iaca, dau link-ul mai jos, ca să avem

despre ce sporovăi:



http://vasilebaescu.blogspot.ro/2013/04/campania-de-denigraresenatorului.

html#!/2013/04/campania-de-denigrare-senatorului.html

Uffff! Dumnealui, nenea băescu se indignează dintru început… Citez, dupre toate regulile,

ca să n-avem vorbe:

„Urmăresc cu interes campania furibundă de denigrare a dlui senator Corneliu Dobriţoiu,

de către posturile tv afiliate lui Ponta Victor şi traian băsescu, vorbind aici de RTV şi

B1TV!”

Oho, e tare omu’! Încalecă pe calu’ alb, ia sabia (sau tastatura) în mână şi se ridică-n

apărarea celui slab, un vrednic (fost) comandant al oştirii române, actualmente senator,

pe capul căruia căzu o grea năpastă: dizgraţia chiorului, a prem(u)ierului biciclist şi-a

altui hatman modern, cuconu’ zgăbeaţă oprea, despre care citez iarăşi, că-mi place: „…

fostul ofiţer-ospătar, ajuns cu sprijinul lui Adrian Năstase prefect al Capitalei, cu sprijinul

lui ion iliescu general, iar cu sprijinul lui băsescu ministru al apărării!” Bravo, nene vasi,

dă’ să te pup! N-am prea înţeles io de ce-i scrii pe bunicuţa şi pe spanchiu cu litere mici

iară pe năstase cu litere mari, da’ asta-i altă poveste, ai dreptu’ la preferinţe.

Articolul dezvăluie şi amănunte picante, de culise… iar citez, să nu spuneţi, bizonilor, că

pun bărbi de la mine:

„De ce face acest ”infractor” astfel de măgării este simplu de dedus!

Dl. Dobriţoiu este cel care a dezvăluit presei avansarile în grad ”la apelul bocancilor” a

unui număr semnificativ de politicieni, ziarişti şi oameni de afaceri, apropiaţi lui băsescu

şi prieteni cu găbiţă!

Dl. Dobrițoiu a dezvăluit presei în urma auditului efectuat de către Corpul de Control al

ministrului apărării, că majoritatea pensiilor militare au suferit modificări (prin adăugire

sau diminuare) care nu au la bază calcule şi decizii legale, ci doar interese obscure!

Dl. Dobrițoiu a fost cel care a informat că noile state de încadrare stabilite de la sine

putere de către oprea, au bulversat toată munca depusă din 2003 până astăzi, în ce

priveşte alinierea structurilor componente ale Armatei Române cu celelalte structuri

NATO!”

Uffff, urieş citatu’ da’ m-a lămurit pe deplin: cu asemenea merite, imposibil să nu-ţi faci

duşmani!

Acu’, nenea vasi mai întinde peroraţia până la sfârşit, plânge pe stelele epoleţilor

năpăstuitului general, îl îmbărbătează şi-ncheie apoteotic cu sfânta zicală românească

„nu mor caii când vor câinii”, plus un citat din Nichita Stănescu, pe care nu-l mai trec, căi

cam ab_skonks!

De un lucru nu mă lămuresc io: de cine şi de ce-o fi acuzat domnul general dobriţoiu? Că

nu văz pe nicăiri / astfel de dezvăluiri.

Musai să mă documentez, îmi spun! Şi-am plecat să colindăm / sursă nouă să cătăm…

A, uite un Mediafax:



http://www.mediafax.ro/social/dna-corneliu-dobritoiu-urmarit-penal-pentruparticipatie-

improprie-la-abuz-in-serviciu-10752652

Ce spune-n el guvizilor? Hai să cităm again:

„DNA a anunţat, marţi, că în cazul lui Corneliu Dobriţoiu a fost începută urmărirea

penală pentru participaţie improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice, după

ce a închiriat şi ulterior a cumpărat, la un preţ subvenţionat, o locuinţă de serviciu de la

MApN, folosind declaraţii false.” Aha!

Păi, m-ai băgat în ceaţă, nene vasi! Ghinăraru’ lu’ matale e curat, sau are şi el câteva pete,

ca orice dalmaţian? Uite, mie mi-a ajuns la ureche şi picanteria c-ar avea un nepoţel, la

postul naţional de Radio, pripăşit prin Comitetul Director al SRR în data de 26 martie

2013… hopa, e vorba de anul curent! Păi, dumnealui, nepoţelul cu ce s-a ocupat pânacu’?

De, şi el, cu una, cu alta… dupre cum reiese din cv-ul afişat pe site-ul Societăţii

Române de Radiodifuziune: ba făcu emisiunea „Euroatlantica”, ba a fost corespondent de

resbel (bravo lui la faza asta)… da’ s-a-nvârtit numa’ pe ude-a fost unchiu-său tartore,

mai mic sau mai mare, dupre evoluţia-n car’eră! De, obiceiuri de casă nobilă, se pare,

obiceiuri de demnitari… care-şi angajează cimotiile la cabinet, sau le favorizează afaceri

ori cariere pe lângă domeniile pe care-au fost puşi să le păstorească, plătiţi fiind

dumnealor din banu’ contribuabilului! Hm, nene vasi, ăsta nu s-o fi chemând conflict

de… INTERESE? Hai, că matale eşti pă felie, treb’e să le ştii! Şi, uite, are şi Gore

INTERES, că plăteşte taxe şi impozite şi-l cam dor bozonările, mai ales când vede

învârtelile de se fac pe paralele lui… Meschin şi Gore ăsta!

Da’ să ne-nturnăm la oaia asta aurie, Societatea Română de Radio, care, dupre spusele

fostului ei preşedinte-director-general, ungurul Istvan Andras Demeter, n-a intrat în

criză… până nu s-a schimbat garda, mai an, de se-nfiinţă, călare pe caii… roşii ai

feseneului–aripa ilici actualul şăf de trib, ovidiu miculescu, securist cu angajamente-n

regulă pe vremea plumbuitului, specializat după ’90 în ţepuiri de tot soiu’ în dat cu

pumnu-n masă şi-n băgat căluşu’ cât mai adânc în gura angajaţilor. Şi-n conflicte de

interese, guvizilor, s-o ştiţi şi voi, dacă lu’ nenea vasi tot nu-i pasă! Iaca link:

http://www.reportervirtual.ro/2013/02/seful-radioului-public-este-acuzat-deincompatibilitate.

Html

Şi poate că nu-i pasă distinsului domn băescu nici că preş’ul SRR, „adrian” pe numele

său de securist, înfrăţeşte radioul public cu radio-vietnam, dă iama prin banii angajaţilor,

ca să se plimbe şi să benchetuiască după pofta inimii, îşi angajează târla de lingăi şi

gudurăi în posturi de conducere, plătite gras din taxa radio, zvârle cu bani pentru tot

soiul de evenimente fanteziste şi hăituieşte liderii de sindicat, dacă aceştia găsesc de

cuviinţă să apere interesele celor pe care-i reprezintă la negocieri! Link mare, cât o zi de



post, guvizilor, ca să găsiţi toate peripeţiile unui securist prin Societatea Română de

Radio:

http://www.reportervirtual.ro/tag/ovidiu-miculescu

În vremea asta parlamentul tace… Ce ziceţi, bizonilor, oare liniştea asta suspectă n-o fi

fost cumpărată cu promovarea in Comitetul Director a nepoţelului senatorului

dobriţoiu… cel nepătat? Da’ matale, nene vasi, nu mai spui nimic? A, mă ierţi, matale eşti

aerian, nu vrei să ai habar de INTERESE!

Da’ pe Gore-l doare treaba asta, că plăteşte şi taxa radio, pe bune, nu doar declarativ ca

mă-sa miculescului (pe cât punem pariu că putoarea securistă de fiu-său i-a scos

docoment că-i prea săracă şi nu poate achita angaraua din modesta pensie de… 5.000 de

lei?) las’ că plăteşte Gore taxa, alături de tot purcoiul de impozite, să se lăfăie miculescu!

Da’ Gore trebuie să tacă, nu-i aşa, nene vasi, că prea e afectat la INTERES! Gore trebuie

să tacă, dacă vede azi un securist ajuns într-un post plătit din bani publici, că de, a trecut

prin ghearele lor în tinereţe, le-a răspuns la întrebări cu lampa-n ochi, se vede de colo că

numai frustrările vorbesc în el, nu-i aşa, măi musiu băescu?

Da, bre, am INTERESUL să-i văz pe toţi securiştii îndepărtaţi din viaţa publică, am

INTERESUL să nu dau bani scârbiciilor, prin deturnări frauduloase de taxe şi impozite,

am INTERESUL să nu ne-ntoarcem la rânduiala din vremea împuşcatului, când

securitatea-şi făcea mendrele NESTINGHERITĂ, am INTERESUL să ştiu că nu mai pot fi

arestat, pe stradă, acasă, ori la job, DOAR PENTRU CĂ VREAU SA SPUN CE GÂNDESC!

Şi iarăşi am INTERESUL să fiu plătit cinstit pentru munca mea, să mă bucur de simbrie

la sfârşit de lună, să găsesc pe piaţă bunuri şi servicii la un raport preţ-calitate

CONVENABIL! ŞI MAI ALES AM INTERESUL SĂ NU MĂ CĂPUŞEZE NICIO PUTOARE

SECURISTĂ! Da’ ia spuneţi bizonilor, INTERESELE astea ale lu’ Pirgu nu-s şi ale

voastre? Dacă da, ’ai să i le mugim sub balcon lu’ nenea vasi, să afle şi el c-om fi noi

proşti (în viziunea lui) da’ suntem şi mulţi! O să iasă o serenadă… da’ ce zic eu serenadă,

SIMFONIE o să iasă, nene băescule, SIMFONIA INTERESELOR… DE-O SĂ-ŢI IEI

CÂMPII! Şi poate-aşa vei învăţa că, înainte să-i acuzi pe cârcotaşi de INTERESE

PERSONALE, să te uiţi CÂTE PERSOANE ÎŞI SIMT PREJUDICIATE INTERESELE!

Parol!

http://www.reportervirtual.ro/tag/ovidiu-miculescu


MORȚIȘOR DĂ TOAMNĂ

Posted on septembrie 1, 2013

Nu aveți idee ce m-am speriat, guvizilor, cu vre-o juma’ de an în urmă, când, plimbândumă

pe la ”Unirea”, auz lângă mine un tarabagiu cu voce brunetă, strigând cât îl țineau

bojocii: ”Ia morțișoru’, neamule, ia morțișoruuuu’!” Tii, îmi zic, a murit careva, și mă uit

în jur… Nimeni mort, nimeni leșinat, toată lumea în picere, fiecare mișcându-se în

drumu’ lui, care mai repede, care mai agale, dupre cum îi mână trebile pe oameni. ”Să știi

c-am dat colțu’!”, zic, și mă uit la mine: și io eram în picere, ba încă mișcam. ”Bre, oi fi

stafie?”, iar mă-ntreb… ”Da’ unde mi-e cadavrul?” Mă dau spre negustorul ambulant să-l

întreb ce s-a-ntâmplat cu corpu’ meu, la morga cărui spital o fi, și-mi pică ochii pe

tarabă! Abia atunci m-am lămurit: morțișoru’ era de fapt mărțișoru’, ‘tui morțișoru’

mamii lui! Am plecat râzând spre casă, ușurat că nu dădusem colțu’ și cumpărasem deja

mărțișoare pentru toată lumea.

Eh, nostalgii de toamnă!… E întâi septembrie, guvizilor, cad frunzele, se numără bobocii

și guvernu’ ne ieftini pita, măsură trâmbițată de pe la sfârșitul lunii lui cuptor, o găselniță

socialistă, ”vândută” ca panaceu la calicia cronică a românului, boală recalcitrantă, ce a

refuzat cu încăpățânare să se dea dusă, la orice tratament aplicat până acum! E clar,

guvizilor, de azi o să mâncați pâne ‘eftinită, cu 15 bani la leu, / să nu vă cază greu!

Și ca să ma credeți pe cuvânt, iaca, o să citez din cotidinanu’ p(h)uterea și vă dau și link

pe deasupra:

http://www.puterea.ro/economie/tva-de-9-la-paine-de-duminica-ieftinirea-este-certa-

77719.html

”De la 1 septembrie se va aplica TVA diferenţiat pentru pâine şi produse asimilate

acesteia. Printr-un ordin comun al Ministerului Finanţelor şi cel al Agriculturii, s-au

făcut precizări cu privire la produsele la care se aplică această facilitate, ca să nu existe

probleme de înţelegere. Astfel, pâinea trebuie să nu cuprindă cine ştie ce ingrediente,

mierea, brânza, ouăle şi fructele scoţând produsul de pe lista reducerilor. Fiscul este

mărinimos şi introduce pe listă şi “cornurile, chiflele, batoanele, covrigii, minibaghetele,

franzeluţele şi împletiturile”, dar totul este să nu aibă umplutură, că trec din nou la TVA

24%. Autorităţile au simţit nevoia de a da explicaţii distincte pentru covrigi, care vor avea



TVA 9% indiferent de gramaj şi chiar dacă sunt cu susan sau mac.”

Îhî, bănuiam io c-am ajuns la covrigi! De plăcinte, vedeți și voi, guvizilor, nu ne (mai)

putem atinge!

Da’ pen’ că totul se plătește, chiar și ”mărinimia” jupânilor, tot guvernu’ ne pregăti și

scmpiri, să ne mai cază niște parale din buzunări și să ne iasă pe nas ieftinirea pânii!

Ia să vedem noi care-s pagubele, ce se scumpește… ‘Aidi să luam pentru început aceeași

sursă, că ne e mai la-nde… tastatură:

”Pentru că trebuie să acopere venituri de 250 milioane de lei, cât ar fi neîncasările

bugetare din diferenţa de TVA la pâine, Executivul a decis majorarea altor taxe, cea mai

dură fiind aplicabilă la alcool, inclusiv la ţuică. Astfel, acciza va creşte de la 750 euro/hl

alcool put, la 1000 de euro, ajungând, în acest fel, la cele mai mari niveluri de accizare

din UE. Producătorii din domeniu dau ca sigură exacerbarea evaziunii în acest domeniu,

mai că valorile trebuie aplicate şi ţăranilor care fac ţuică.”

Gata, pui și io in foncție căzănelu’ de la țară și-mi fac țuicomicină, să-mi beu amaru’, că

am de ce! Voi, bizonilor, credeți că nu? Așa-i p(h)uterea rămâne ce este, ba chiar mai rău

decât atâta, și nu vă zice. Să cautăm dară, altă sursă… Iaca (i)realitatea, cu link să cetiți și

voi și să mă credeți:

http://www.realitatea.net/ce-schimbari-aduce-1-septembrie-in-buzunareleromanilor_

1259499.html

Trecem peste alcohooluri, c-am vorbit de ele, și ne ocupăm de altele. Începem cu cele la

care noi, guvizii obișnuiți nu ni le permitem, ca să vedem cum moare capra vecinului:

”Pentru confecţiile din blănuri naturale se va plăti o acciză de 50 de euro pentru cele care

costă sub 1.500 de euro, acciza crescând gradual până la 1.200 euro pentru blănurile mai

scumpe de 6.000 de euro.

Maşinile noi şi rulate (din import) cu motoare mai mari de 3.000 cmc vor fi accizate cu 1

euro pe cmc, potrivit Agerpres, pentru cilindreea care depăşeşte nivelul menţionat.

Armele deţinute de persoanele fizice vor fi accizate gradual, de la 50 de euro pentru cele

cu o valoare sub 500 de euro, până la 1.500 de euro pentru cele mai scumpe de 6.000 de

euro, iar cartuşele vor fi taxate de asemenea cu 0,1-0,4 euro pe bucată în funcţie de

categoria de preţ.

Pentru navele cu vele, mai lungi de 8 metri, se va plăti o acciză de 500 de euro pentru

fiecare metru liniar din lungime, iar pentru iahturile cu motor acciza va fi de 10 euro pe

CP, dacă motorul este mai mare de 100 CP.”

E clar, nu mă mai apuc de yachting! Da’ și unguroaica mea mai are de visat până să-și ia

o blană frumoasă, ori vre-o bijuterie, acolo, plăcerea femeii! Și nici n-au gânditără cu

capu’, că impozitează auru’, da’ nu piatra prețioasă! Păi bre, să coste un inel cu diamante



cât unu’ cu agat, marcasit ori chiar zirconiu? ‘Ai că v-ați tâmpitără de tot! Cât despre

pușcoacele mele, sunt airsoft, nu s-or acciza si astea? Bre, prea vă băgați mâna!

Da’ să cetim mai departe, să vedem ce ne mai paște, că asta nu-i tot:

” Începând din luna septembrie Poşta Română va renunţa la 3.650 de angajaţi, dintr-un

total de 32.887 salariaţi câţi are în prezent.

În prima fază a procesului de restructurare, 2.392 de angajaţi ai Poştei au optat pentru

disponibilizarea colectivă, iar restul de 1.258 vor fi selectaţi în urma unui proces de

testare profesională, pe baza cunoştintelor specifice posturilor.

Potrivit unei comunicat al companiei, în prima decadă a lunii septembrie, se vor emite

deciziile de încetare a contractului de muncă, cu acordarea preavizului legal. Pentru anul

2013, din bugetul asigurarilor pentru somaj au fost alocate 7,4 milioane lei pentru plăţile

corespunzătoare personalului disponibilizat de la Postă.

Guvernul a dat undă verde şi concedierilor de la mai multe societăţi de producere a

agentului termic, avizând alocarea fondurilor pentru achitarea venitului de completare -

Conform planurilor de disponibilizare aprobate anterior la nivelul societăţilor, CET Brăila

va renunţa la 140 de angajaţi, Termon Oneşti, la 37 de angajaţi, Termica Suceava, la 295

angajaţi şi CET Bacău, la 104 angajaţi.

Şi la ANAF vor fi disponibilizate circa 300-400 de persoane în cursul lunii septembrie,

după finalizarea procesului de reorganizare din punct de vedere operaţional. O parte

dintre angajaţi vor avea posibilitatea să opteze pentru transfer sau pentru detaşare în alte

structuri regionale.”

Bravos, alți șomeri cu mâna-ntinsă la bugetu’ statului! Stai, ca nu e chiar așa:

”Guvernul a decis în această săptămână ca venitul lunar de completare destinat sprijinirii

disponibilizaţilor din companiile de stat până la găsirea unui nou loc de muncă să nu mai

fie acordat tuturor, ca până în prezent, ci doar acelor salariaţi care se vor încadra în

anumite condiţii.

În proiectul de ordonanţă a fost prevăzut că persoanele disponibilizate din companiile de

stat vor beneficia de măsuri de protecţie socială doar dacă planul de disponibilizare

prevede concedierea colectivă a unui număr mai mare de 1.000 salariaţi din acea unitate,

potrivit Mediafax.”

Hopa, deci dacă-s doar 999 de angajați dați afară, ăștia nu mai merită protecție socială?

Păi, de ce să nu dai afară unu’, pe director, că ăla a băgat compania in faliment? Cu

angajatu’ simplu, ăla de muncește, ce-ai avut?

Așa că, una peste alta, deși e astazi soare, toamna se anunță mohorâtă, bizonidumneavoastră,

cu șomeri fără sfanți în buzunare, cu cet-uri desființate din lipsă de

personal, cu creșteri explozive ale prețurilor și la energie electrică și la căldură și la gaze.

Ne-au băgatără ăștia mortu-n casă!

Însă vă dau o idee: prima dată când o să ieșiți in stradă, puneți-vă-ți in p’ept un

”morțișor” cum zicea comerciantul tuciuriu de astă-primăvară, și strigați la guvernanți:

”Ia morțișoruuu’! Ia morțișoruuu’! Ia… morțișorii mamii voastre’!”



UITE CĂ IO VREAU SĂ HUIDUI!

Posted on septembrie 19, 2013

Citesc de dimineață, guvizilor, un articol intitulat ”Eu nu vreau să vă huidui”… Ca să navem

vorbe, vă dau și vouă link-ul, să nu credeți că-i vre-o plăsmuire și nu mă treacă pe

mine autorul la încălcarea de drepturi, cu despăgubiri pe măsură:

http://iasi1.ro/iasi1/eu-nu-vreau-sa-va-huidui/

Acuma, autorul din patria lui Ștefan-domn-Cel-Mare vorbește frumos, nu zic ba, chiar cu

bun-sim … cu prea mult bun simț ț. Și, uite de-aia mă-ntreb, se potrivește oare cu

realitatea noastră mioritică, bizoni-dumneavoastră? Se pare că nu!

De ce zic asta? Păi, ‘aidi să facem o analiză pe text! Deci, blândul plăieș începe cu titlul șiapoi

continuă:

” Nu vreau să țip la voi, vreau doar să mă ascultați. Nu vreau să ies în stradă ca voi să mă

priviți, eu vreau ca voi să veniți spre mine și să mă ajutați. Nu țin musai să vin la voi la

partid, la Guvern sau pe dealul Cotrocenilor. Nu vreau să transform strada în teren de

luptă și nu vreau să vă alerg cu furci și torțe aprinse pe culoarele istoriei. Eu nu vreau să

devin violent. Vreau doar să îmi cresc copiii în liniște.”

Patriarhaie și frumoase vorbe, zău așa! Ce bine-ar fi să ne vedem de viețile noastre

netulburați, ba chiar ajutați de cei pe care i-am ales… tocmai pentru asta! Ce senină ne-ar

fi viața, atunci, cât de tihnită, chiar?! Numai că autorul exagerează, n-am văz’ pe nimeni

ieșind cu furci și topoare și nici ”luptă” nu s-au prea chemat protestele de anul trecut, cu

participanți puțini, să-i incarci în cel mult două dube, și la care cu ciomagul n-au dat

decât jândarii, manifestanților lipsindu-le dreptul de a folosi așa ceva! Cât despre

vandalizările filmate și difuzate obsesiv de tembeliziuni, hai să fim serioși, puțeau șiatunci,

put și-acum tot a provocare a vreunor ”sportivi” de la clubul dinamo, cu epoleți pe

sub haina civilă!

Dar hai să ne întoarcem la ”Eu nu vreau să vă huidui” și să vedem mai departe ce (nu) vrea autorul:

” Nu vreau să alerg toată viața după mâncare și un acoperiș stabil. Vreau să citesc o carte

și să-mi împărtășesc experiența unei vieți frumos trăite cu urmașii mei.”

Iarăși bravo, înălțătoare gânduri despre despre lipsa grijilor materiale și, mai ales, despre

desăvărșire spirituală! Da’ în realitate cum stau lucrurile? Că, dacă ne uităm numa’ la

pichetul instalat de medici in fața ministerului sănătății, vedem că pe puțin o categorie

socială, nu dintre cele defavorizate pe alte coclauri de lume, nu-i tocmai mulțumită de

cum trăiește, la limita sărăciei, mereu în spate cu grija zilei de mâine, și cu câte două joburi

pe cap de membru de tânără familie. Așa că, nici vorbă de răgazul necesar unei



lecturi, cum poate că iarăși nu se poate vorbi de bani pentru achiziția cărților! Apropo,

bizoni-dumneavoastră, voi mai cumpărați așa ceva? Io, de la o vreme, de cam multă

vreme, ce-i drept, nu mai am loc de ele prin casă, așa că umblu mai mult dupre cărți in

format digital, că ocupă mai puțin spațiu, aproape deloc!

Da’ ce mai vrea autorul? Hai să cetim:

”Vreau să aveți grijă de mine, pentru că eu nu v-am ales să aveți grijă numai de voi. Nu

vreau să vă înjur și nu țin musai să vă urăsc. Eu vreau să vă faceți treaba sau să-i lăsați pe

alții să o facă. Nu-mi doresc violență, nici proteste. Nu vreau să vă blochez aleea și nici în

piață nu vreau să-mi pun cortul. Nu vreau să intru în grevă și nu vreau să devin martir.

Sper că înțelegeți că nu vreau din nou sânge pe stradă. Treziți-vă și realizați că voi sunteți

de fapt în slujba mea, iar eu NU sunt sclavul vostru.”

Cu chestia asta din urmă, ești sigur, măi musiu? Pe ei, pe jupâni, i-ai intrebat? Că văz că

ne tratează mai rău decât pe robii din vechime, iar asta când catadisesc să ne vază! Cât

despre sintagma ”guvernații – în slujba guvernaților”, e slogan electoral, o să ție la anu’…

și la mulți ani!

Uite de-aia-mi vine MIE să huidui! De-aia vreau să le pichetez sediile, la Cotroceni, la

guvern, la ministere, la prefecturi și primării și să-mi instalez cortu-n stradă, ca lăieții!

De-aia mă bucur când alții o fac! Pentru că guvernanților nu le pasă de noi ăștia,

guvernații, decât odată la patru ani, când umblă brambura pe uliță, cu mâna-ntinsă după

voturi, ca milogii! Pentru că, odată cocoțați la putere, nu vor să-și facă treaba și nici pe

alții nu-i lasă să și-o facă! Pentru că ei ne urăsc pe noi și-n prostia lor ancestrală, de

mocani tâmpiți, ne consideră niște oi prea pretențoiase și prea împovărătoare pentru ei,

pentru că ar face din noi pastramă și cotlete dac-ar putea! Pentru că nu se vor da duși cu

vorba bună nici în vis și, dacă mai stau unul-două mandate, nici cu votul n-o să-i mai

schimbăm cu alții… tot de teapa lor! NICI EU NU VREAU SĂ-I URĂSC, DAR EI MĂ

OBLIGĂ S-O FAC! Nu mai vor să asculte nici de legi, nici de vot, nici de proteste pașnice!

S-a ajuns la care pe care! De-aia mă mănâncă palma și de-aia-mi vine să pun mâna pe

ciomag! Vouă, bizonilor, nu vă vine?



ALO, MOROIU’ SECURITĂŢII

Posted on septembrie 24, 2013

Guvizi-dumneavoastră, mi-s ciucă de şucărit şi zău că am de ce! Auzisem de ceva vreme

că nişte agarici ai securităţii, ăia scoşi în şuturi din sistem de cretini de erau, la marea

tăiere de cracă din decemvrie ’89, şi-au făcutără partid… Iaca, brâu’, mi-am zis, la vremea

respectivă! Şi m-am întrebat cum draci bălţaţi şi-or zice, eventual pentru ce or vrea să

militeze?! Dupre mine, cel mai nume potrivit pentru o asemenea adunătură ar fi fost

”partidu’ gorileţilor fără creier” şi musai ar fi fost să-şi aleagă vre-o deviză de genul

”prostia-i beteşug fără leac, eutanasiaţi-ne!” sau cam aşa ceva. Da’ ţi-ai găsit!

Uitasem, din nefericire, snoava filozofului din vechime, care-l definea pe prost drept ”cel

care nu ştie şi nici nu ştie că nu ştie” şi ne recomanda să-l ocolim ca pe ciumat! Însă

pildele astea, bizonilor nu se potrivesc deloc cu ce-și propun domniile lor hahalerele

neamului. Jigodiile astea scatofage își spun pompos / și găunos ”alianța lege și ordine” –

alo, pe scurt. Îhî, legea lor, și ordinea băgată nouă pe gât, cu matracu’! Și mai abitir, se

jăluie în… internetu’ mare că astăzi nu li se acordă respectul cuvenit, că-s marginalizați,

că i-au alungatără dușmanii poporului de la ciolan, chestii pe care le-om limpezi noi mai

incolo. Ei, hai să intrăm mai întâi pe podoaba lor de siteu, să ne documentăm!

Zis și făcut: intru, mă uit la rubricuța / cea cu condicuța ”cine suntem” și ce-mi văd

ochii? Primu’, tartorele care va să zică, e-un balaure cu nume specific brunet, dinu, și

prenume schizoid, că-i gheorghe… Păi, bine, bre, creol la față, smolit la nume și

terminator de zmei la prenume?! Ei, cuoane / faraoane, de ce nu-mi povestești matale de

mă-ta? Da’ mai știi, poate că doar de prost îl cheamă gheorghe, c-așa se zice în popor!

Dmnealui e securist cu acte-n regulă, dupre cum și reiese din cv-ul atașat, regula-l-ar

câinii! ‘Cică o vreme s-ar fi ocupat și de avocatură / și se crede bun de gură. Păi, să nu

spui io la ce-o fi bună spurcăciunea aia de gaură așezată-ntre bucile… obrazului, dacă

obraz se cheamă tovalul de pe chestia pe care-o ține să nu-i plouă-n gât! Mai departe,

titluri academice de-an căcălăul, măria ta, fără comentarii pe la noi, unde 8 din 10

catrindați la bacalaureat mai trec odată și-nc-odată și-nc-odată și-nc-odată… până se

plictisesc și renunță! Că de, în țara proștilor, împărat se crede și milițianu’ a cărui

singură circumvoluțiune e dunga de la caschetă!



Imediat subt el, un preș’ executiv, neica_costică bartolomeu săvoiu, care se dă diploma …ț

cu grade grele, cum o fi și ăla, cristinel diaconescu, jude pe uliță, cu stagii multe pe la

secu, că ăștia-s ca ploșnițele, lucrează numai sub acoperire!

După asta, plouă cu vicepreședinți! Asta-i altă meteahnă la noi, guvizilor: ihgemoniconul

unui tartore politic se măsoară nu în calitate cât în cantitatea ”vicilor” care se-nșiră dupre

el… sau a viciilor? Tot pe-acolo!

Prima-ntre ”vici” e-o matracucă, alis florescu, ori deflorescu, naiba o mai știe, cacoperirea

ei e de ginec_oloagă, vorba cântecului din bătrâni:

”Alice e stramba si n-are doi dinti,

A fost nascuta gresit de parinti…

Bea vodca, fumeaza si injura de sfinti…

Mai are si SIDA si cancer in gat

Proteza din gura ii pute urat.

Mai are un picior… o mana si-atat…”

Dupre ea, mai vine-un balaoacheș, pe care-l cheamă, surpriză, albu și care-și zice

specialist în IT… ăsta cu phishingu’ se ocupă, mai mult ca sigur!

Altminterea, tartorele dinu e credincios… famigliei, că-ntre”vici” îl văz și pe fiu-său,

hadrian și robertin pe de-asupra, stirpe de rroman! Hopa! Bre, da’ chestia asta nepotism

se cheamă, nu-i așa putori securise-dumneavoastră?! Sau dacă-i la voi nu se pune, că-i

nepotism în lege, iar noi treb’e să-l înghițim și să-l suportăm… în ordine, ușura-s-ar

câinii pe mormintele voastre?!

Înc-un vice vă mai număr, guvizilor, că m-am plictisit și io de-așa adunătură, da’ pe-ăsta

nu poci pentru ca să-l sar: neica_costică degeratu, măcelaru’ din sibiu, cu peste suta de

‘pușcați la marea brambureală din ’89, dintre care 26 de morți… actualmente consigliere

prezidențial pe probleme de secu_ritate națională. Bă securiștilor, cum vine chestia aia cu

marginalizarea, bă? Când aveți ditamai vicele de partid înfipt drept în țurțudanu’

Cotrocenilor, mai aveți mârlănia să vă jeluiți c-ați fost dat laoparte? Hai siktir!

Și dac-ar fi un singur securist la p(h)utere-n țara asta, care nu România, ci securia ar

trebui să se numească, dupre condiția obligatorie de a fi securist, sri-st, sie-ist, ori alt soi

de scârbicist pentru a accede la o foncție de conducere, oricare ar fi ea?! Da-s sute de sute

și mii de mii, vorba… povestitorului! Nu mă credeți, guvizilor? ‘Aidi să-i luăm la rând:

chioru-i unu’, asta chiar dacă gurile rele spun că i s-a distrus dosaru’ și nu mai avem

probe c-ar fi colaborat cu ei. Io-s convins că dosărelu’ cu pricina stă pitit bine pe undeva

și, mai devreme sau mai târziu, pac… sub ochiu’ teafăr o să apară, dimpreună cu șantaju’

”faci cum spunem noi, sau îl dăm publicității”! Despre actualu’ prim… muistru, despre

tonta care va să zică, poci pentru ca s-ă spui c-a fost racolat cu acte-n regulă de sie prin

’97, da’ se poa’ să fi fost mai de dinainte, că se regulă cu bobeică, la Paris, să-i deie ăla

clasă, dupre ce-a fost tăbăcit pe brânci de juma’ din populația de boschetari a Parisului.



Nu mă credeți, bizoni-dumneavăastră? Iaca link, sa-mi dați crezare, că-l dete-n gât un

coleg de-al lui de partid, nemulțămit cu ce se-alese la-mpărțeala foncțiilor:

http://ohanesian.wordpress.com/2013/09/07/te-ustura-victoras/

Altu’ la rând, pe-aceeași foncție și tot așa de deocheat, mihai răzvan… tuzgureanu, pus șăf

peste ultimu’ guvern portocaliu direct din foncția de șăf peste șpioni! Intre noi fie vorba,

își turna colegii încă din facoltate, da’ hai sa ne facem c-am uitat, ca să nu pierdem

vremea cu jupânu’ alifie! De consiglierele prezidențial cristinel diaconescu am pomenit,

nu ne mai încurcăm cu el, trecem la bocorapteru’, care, după stagiul milita(u)r la trupe de

securitate, ajunge, din gâscaru’ satului Răchițele, stodinte-n Cluj la istorie, unde nu intrai

din prima decât dacă aveai pile, nu glumă, și secretar uascr. Aha!

Să vi-l pomenesc pe vătafu’ radioului poblic, guvizilor? Pe jivina aia de ovidiu miculescu

”măritat” cu ambasadoarea româniciii la ONU? Ăstuia i s-a lăsat la vedere angajamntu’

de colaborator al securității, da’ i se-ascund, deocamdată, turnătoriile, ca și potlogoriile

făcute pe la diferite posturi de televiziune si de radio, pe care le-a băgat in faliment…

dupre râvna pe care-o depune, o să facă și la radiou’ poblic același lucru: batista pe

țambal. Mai nou, auz c-a pus camere de luat vederi în lifturi și vrea să mai puie și pe

holuri / și-n birouri… pe când și-n bude?

Alt securist, care pozează-n mare liberal, e animalu’ de ghișe, ăla cu circu’ pentru

demiterea chiorului, da’ și cu replica ”nu vreau alegeri anticipate, că am credit la bancă”

și cu tembela inițiativă a ”știrii pozitive”, să nu mai streseze presa populația cu ce se

întâmplă, s-o mintă frumos, ca pe vremea plumbuitului. Ăasta a fost dat de gol odată cu

parașuta de mona muscă, despte care n-am mai auzit mare lucru… deocamdată!

Și cu asemenea târlă răspândită peste tot in românica lu’ pește se vaietă securiștii că nu-s

băgați în seamă! Păi, să nu-i băgăm unde le stă mai bine? La doi coți sub pământ, adică,

nu vă gândiți la prostii! Că de, ei sunt niște comori la casa românului… hai să-i îngropăm

cât mai adânc, sa-i fie oricui greu să-i mai aducă la suprafață! Mai ales pe ăștia din alo, pe

moroii ăștia ai celei mai sălbatice represiuni de tip stalinist, care-s mânjiți de sângele a

tot ce a avut mai bun poporul ăsta în perioada interbelică, pe torționarii de la Aiud,

Râmnicu Sărat, Pitești și Periprava, pe autorii masacrului care a umplut groapa comună

de la Căciulați, pe complicii asasinului dizidentului Gheorghe Ursu, care de fapt au fost

autorii morali ai unui omor deosebit de grav, pe ăștia și pe prăsila lor e musai să-i băgăm

in pământ, până nu ne bagă ei pe noi!

Acum umblă bezmetici să-și strângă ”simpatizanți” care să le voteze tartorele, pe șetrarul

nespălat de gheorghe dinu, în funcția de președinte al României… v-ați întrebat ce joc de

alba-neagra ascunde mișcarea asta? Ei bine, vă spune Gore: că se-alege ori nu, jegu’ ăsta

urmărește să legitimeze din nou metodele securității de pe vremea scălâmbului din

scornicești: arestările în miez de noapte sub orice pretext, fără nici măcar un cap de

acuzare, simulacre de procese, dacă mai cred că e cazul, și, în final LICHIDAREA FIZICĂ

http://ohanesian.wordpress.com/2013/09/07/te-ustura-victoras/


A ORICĂROR ADVERSARI, OPONENȚI, SAU CRITICI!

Pe scurt, guvizi-dumneavoastră, nu-i de joacă: dacă mai ieşiţi la mitinguri, înarmaţi-vă-ţi

c-o bâtă de baseball şi, dacă vedeţi printre voi hiene dintr-astea amuşinându-şi prada…

buleftorală daţi-le cu ciomeaga-n căpăţâni până le faceţi chisăliţă! Altminteri e de rău…

Parol, bizonilor!

2013 S-A DUS DRACU’, ACU’ CE MAI VINE?!

Posted on ianuarie 1, 2014

- tablou al politichiei româneşti, vai de cozonacul cui zugrăveşte aşa ceva –

A mai trecut un an, guvizilor, şi zău dacă-mi vine să vă mai amărăsc cu asta! Da’ acu, dacă

s-a dus, ducă-se, hai să n-o mai întindem cu regretele, că, zic io, poate nu merită.

De ce spun asta? Păi, ia gândiţi-vă-ţi:

Paralele pe care unii din noi le pierduseră prin răşluiala trămbiţată de piratu’ din dealu’

Cotrocenilor au venit ele da’ greu, în tranşe, şi pe o creştere a preţurilor care nu ne

acoperi pierderile.

În ăst timp, piţulele adunate cu japca de bănci au continuat să spuie “pa” românicii şi să

se adune în conturi de pe alte coclauri… mai rodnice, poate.

În lipsă de… lichidităţi, secetă mare / pe la noi, prin buzunare, ne ţinurăm mai mult cu

răbdări prăjite, aşa că nici vorbă de pace şi armonie între comersant şi consumator.

Fiecare a-ncercat să-i dea ţeapă celuilalt, iar negustoriul pare-se că a cam câştigat

partida… În raport cu clientul! În raport cu taxele şi impozitele au pierdutără toţi.

Şi-a mai fost, n-ar mai fi, şi majoritatea din şparlamentu’ românicii, care le permise

aleşilor să voteze ascultarea telefoanelor, prin “legea ghiţă” cum i se, zice, pre numele

şmecherului de pr’eten al pontonacului şi coleg de scârbiciu printre altele (desigur, ca

dep(h)utat), care… scăpă şi de ignatu’ ăsta!

Şi dacă numai numai beleaua asta ne-o aduse cârdăşia celor prea mulţi… aleşi, ar mai fi

cum ar mai fi, da’ n-a fost singura! Că scandalurile cu miniştrii cercetaţi de dna se ţinură

lanţ, manţocării cât casa au fost şi la eşuatatele privatizări “oltchim” şi “cfr-marfă”, iar

potlogăriile cu rmgc şi chevron puseră capac la toate!

Iar în cazu’ ăsta n-a fost vorba numai de corupţie, ci şi de abuzuri de neimaginat ale autorităţilor, 

desanturi securiste ale jândarilor peste locuitorii comunei Pungeşti, cum

numa’ în anii ’50, secolu’ trecut, se mai putea vedea în românica! Înscenări cât cuprinde

au fost şi la manifestaţiile de protest împotriva celor două proiecte de spoliere naţională,

iar complicitatea patronilor mass-media cu abuzurile autorităţilor umplu păharul!

Şi, dacă tot vorbim de mass-media, să ne amintim de potlogăriile p(h)uterii la posturile



publice de radio şi televiziune: ultimu’ pe listă, vorba lu’ ilici, a intrat în faliment şi-i

păstorit de-un interimar trandafiriu, iar la primu’, al cărui preş’ fu lăudat de secătura de

tonta, se răşluiră din gros drepturile salariale ale angajaţilor ca să se umple cu lovele

grele (şi mai ales publice) bozonările şefimii capsomane şi slugarnice!

De-aia zic, bizoni-dumneavoastră, “s-a dus anu’, ducă-se”! Da’ stai puţin: ce dracu’ mai

vine dup-aşa o pleaşcă? ‘Aidi să vedem!

Păi, mastodontu’ majorităţii şparlamentare, zic unii, nu se simte prea bine, ba chiar stă să

crape… în partidele componente. Aşa să fie? De, n-ar fi rău, că unde-i putere prea multă

la români, se adună şi sminteală cât cuprinde, iar de tras ponoasele, tot noi, guvizii, le

tragem.

Numai că, şi cu alianţă şi fără ea, p(artidu’)s(ociopaţilor)d(escreieraţi) tot deţine

majoritatea, mulţumită şi voturilor date de-amboulea de român (tradiţional stângist) la

alegerile din 2012! Cu aşa poziţie ne mai miră că rahatululi cu… ochelari de tonta i se

urcară “sucesurile” la locu-n care-ar trebui să-i fie căpăţâna? Că, deşi n-a formulat-o

explicit, a dat de-nţeles că se visează deja catrindat la preşedinţie? Păi de, guvizilor, dacăi

spuneţi prostului că e deştept, o să obţineţi, mintenaş… un prost care face pe deşteptul,

aşa că să nu vă mire dandanalele care ies din trebuşoara asta!

Între timp, principalul coleguţ al psd-ilor, frumoasa din… senatu’ adormit(ă), face ce şite

mai bine, adică doarme! Din când în când, se mai înfoaie, în vis, şi-şi cată de demnitatea

rănită, da’, pen’ că nu renunţă la somn nici în astfel de situaţii, se ţine de prostii una şi

una: ba le spune “adio şi n-am cuvinte” colegilor mai mititei, ăia cu p(r)osturile de

tembeliziune, ba se-nfoaie la pontonac şi peste 5 minute se pleoşteşte, ba dă mâna cu

piratu’, vai de minţişoara lui adormită!

Tii, şi ne mai pasc alegeri euro(ş)paelamentare şi parcă văz că pictăm în roş’ colţişoru’

nostru european, de-or să se uite toţi la românica_ca la străvechiul bordel din Crucea de

Piatră! “C-aşa-i românul”… nu se-nvaţă minte!

Ăst timp, hopoziţia noastră cea de toa(n)te zilele se-agită ca musca-n clondir şi nu ne

prea dă speranţe, că… ştim la ce ne putem aştepta de la ea: cu odrasla securistului

gherghescu, sugativa de coana moacaveica, ori cu agentu’ sie mihai răzvan tuzgureanu, cu

buldogu şi cu finu’ prezidenţial gheorghe… mandibulă, ce speranţe să ne facem?! Că doar

pe-ăştia-i deterăm în brânci afar’ din legislativ, de s-au întoarsără pe uşa din dos, la

redistribuire!

Să ne uităm spre partide nou formate? Haida-de, bizonilor, aţi uitatără aşa curând ţeapa

cu ppdd, “nici nu ştiţi ce pierdeţi”?! A apărut, cică, un partid în urma protestelor

împotriva rmgc şi chevron, da’ parcă poţi să ştii cine-a pescuit în ape tulburi pe acolo?

Mă ciocnesc pe facebook de unu’ care se dă anarhist şi-o fi, până la proba contrarie, da’

toată ziua-l pupă-n… fsn-uri pe cel maj jegos dintre dictatorii românicii, pe scălâmbu’ din scorniceşti, 

plumbuitu’ de la Târgovişte, că mi-e şi silă să-i pomenesc numele! Băi nene,

cum stai matale cu nervii? Cum să instaurezi societate anarhică, dacă-ţi alegi ca model

pe ăl mai descreierat tiran din câţi au stăpânit peste teritoriul ăsta, că ţară nu mai poci



pentru ca să-i spun?! Ia limpezeşte-te o ţâră şi-om vorbi după, dacă-i cazu’! Cât despre

putorile securiste de la a.l.o, care-şi rostuiră partid… să zică merci că tergiversează

oprescu aplicarea legii care permite eutanasierea javrelor, că, aşa paşnic şi strâns la

pungă cum mă ştiţi, tot m-aş băga în datorii, să-mi deschiz fabrică de mănuşi din p’elea

lor!

Una peste alta, bizonilor, în urâtă fundătură am mai intrat şi nici nu-i rostul de făcut

cale-ntoarsă! La europarlamentare m-oi descurca io, că votez cu catrindaţii lui tata-socru,

de la UDMR, da’ la prezidenţiale ce-i de făcut?! Parcă mă văz depunându-i un sărut duios

pe creştet şi-un vot în urnă lui crizel cel adormit, că orice altă variantă mi se pare mai

neagră decât Sarsailă… Vai de capu’ nostru, guvizilor!



IARĂŞI LA TACLALE CU NENEA NOSTRADAMUS

Posted on mai 19, 2014

- despre alegeri şi alte năravuri româneşti -

- Bine te-am găsit, nene Nostradamus, zic eu, trecând pragul vilişoarei pe care şi-a

rostuit-o dumnealui în Pipera.

- Bine-ai venit Gorică, îmi răspunde el, turnându-şi un păhărel de Cattier Vieux Marc de

Champagne (tescovină franţuzească din struguri de şampanie, are gusturi fine

dumnealui). A trecut ceva vreme de când n-ai mai venit pe pa mine. Tocmai începusem

să mă-ntreb dacă foaia de-o iscălirăm amândoi cu câtăva vreme-n urmă se cheamă

contract, ori altfel. Că nu prea mi-ai mai cerut părerea…

- Lasă că te descurci dumneata şi fără mine, zic eu cu ochii le butelcuţa din care tocmai se

servise! Nu pare să-ţi meargă rău.

- Nici vorbă, Gorică, nici vorbă, zice el turnându-mi şi mie, că mă văzuse salivând! Doar

că prin apusime un contract se încheie între două părţi şi fiecare-şi asumă nişte obligaţii.

Pe aici, din câte văd, lucrurile stau mai alfel…

- Porţile orientului, nene Nostradamus, ce să-i facem, zic eu, mirosind licoarea din

păhărel şi turnând-o apoi pe gât! Instabilitate, nesiguranţa zilei de mâine… da’ cred că ai

avut clienţi…

- Ce-i drept, nu mă plâng de clienţi, că-s bramburiţi rău oamenii pe malul Dâmboviţei.

Zău Gorică, s-a spart conducta cu lunatici pe la voi! Auzi dumneata ce concurenţă să am

eu: Melissa si Vanessa! Parcă sunteţi zgubilitici!

- Apropo de lunatici, nene Nostradamus, ce părere ai despre alegerile care bat la uşă?

- Tii, Gorică, cu grea-ntrebare venişi! Adicătelea ce alegeţi voi? Între dracu’ şi tătâne-său?

Păi astea se cheamă alegeri?

- Alegem şi noi din ce avem prin bătătură, nene Nostradamus, că altceva nu ne dete

dumnezeu!

- Nici n-o să vă deie Gorică, nici el, nici Aghiuţă! Aleşii vi-i aduceţi voi de-acasă, aşa stau



treburile în democraţie, nu vă pune nimenea pe tavă reprezentanţi de la alţii, cu ai voştri

votaţi, ei vă fac jocurile! Sau, în cazul vostru, îşi bat joc de voi, odată ce se văd cu

mandatul de eurodeputat în buzunări.

- Şi ce-avem de făcut, nene Nostradamus, întreb io?

- Gore-taică, nu-n campania electorală se-ngraşă alesul! Decât să vă-ntrebaţi ce aveţi de

făcut acum, mai bine v-aţi întreba ce aţi făcut, de votaţi asemenea panarame! Şi, mai ales,

să vă-ntrebaţi cum să vă scuturaţi de ei… dar asta, de, peste vre-o doi ani, la alegerile

interne, şi peste vre-o patru, la europene. Că, pân-atunci, ce-aţi ales acu’ doi ani aia

culegeţi!

- Aşa o fi, nene Nosradamus, da’ acum cu ce ne-alegem? Că aia ne doare mai rău. Sau,

mai bine zis, ce alegem să nu ne procopsim cu belele şi mai mari?

- De, Gore, dacă aveţi fsn-işti majoritari acasă, măcar trimiteţi minoritari prin vecini, să

compenseze.

- Păi, nene Nostradamus, iar o să zică lumea despre noi că nu vrem toţi acelaşi lucru?! Că

suntem dezbinaţi şi nu ne înţelegem între noi?! Ca să nu mai vorbim că, dacă iese stânga

majoritară pe plan european, cine-o steie de vorbă cu noi? Uite, Schultz e pe primu’ loc

la nemţi!

- Păi şi dacă-s uniţi să vă puie botniţă şi lanţ, ce-aţi făcut?! Şi lasă-l pe Schultz, c-o fi pe

primu’ loc la nemţi, da’ pe la alţii s-ar putea să iasă dreapta mai tare! Şi-n plus, nemţii-s o

singură haită în politica internaţională, voi sunteţi mai multe! Şi acasă şi-n vecini! Ţine

minte, Gorică: dacă boii trag amândoi ”hăis”, ori ”cea”, iarăşi nimeriţi în şanţ! Musai să

tragă fiecare-n partea lui, să se echilibreze.

- Da’ nu s-ar putea să păstreze boul drumu’ drept, nene Nostradamus?

- Ei, asta-i! Unde-ai mai văzut tu, Gore, bou din România să păstreze drumu’ drept? Ori

politician, că la voi tot aia-i.

- Ziceam şi io…

- Nu mai zice, că n-o să vezi!

- Deci, dupre cum vezi dumneata lucrurile, numa-mprăştiat treb’e să votăm…

- Împrăştiat, da’ mai la dreapta, că vă omoară stânga pe-acasă! Aşa, cu mai mulţi de

dreapta pe la Bruxelles, o să puneţi cât de cât ordine şi pe la voi, prin ogradă. Şi votaţi

dintre cei care s-au declarat măcar odată-n viaţă monarhişti, ca să-i puteţi lua de guler dacă nu-şi ţin 

vorba!

- Da-i silă mare de alegeri, nene Nostradamus! Mulţi zic că votăm degeaba, iar alţii zic să

dăm voturi nule, să le arătăm politicienilor ce scârbă ni s-a făcut de ei…

- Gore, dac-aţi fi voi ţară apuseană, ideea n-ar fi rea, dar asta-i beleaua, că nu sunteţi! Pe

la voi, la porţie orientului, cum zici şi tu, lesne se-nţelege lupu’ cu căţelu’ / şi-amândoi

hărtănesc mielu’! Aşa că, unde-i brambureală, / iar se lasă cu vrăjeală. Or să-nchidă

supraveghetorii ochii la fraude şi voturile alea ”nule”, sau lipsă la număr, or să iasă la

numărat ca venind din partea electoratului lu’ dragnea, ăla din ”loc cu verdeaţă”, care nare

nicio grijă şi alege doar pe cine treb’e. Dacă vreţi să schimbaţi ceva, votaţi clar, cu



mâna voastră, nu umblaţi cu gingăşii occidentale!

Tii, că urât m-a băgat în corzi nenea Nostradamus! Oare de când s-o fi făcut aşa de tăios

la vorbă? L-aţi supăratără voi, guvizilor, în lipsa mea? Vedeţi că acuşi îşi ia bocceluţa şi

se duce-n lumea largă!

- Și cu resbelu’ din Ucraina cum stă treaba, nene Nostradamus – întreb eu, ca să mai

scimbăm sub’ectul? O să fie, n-o să fie? Ne băgăm, nu ne băgăm? Ne înrolează, nu ne

înrolează? Că la mulți le-a cam intrat morcovu’ și dau mărunt din buze că nu-i resbelu

nostru…

- În primul rând, Gorică, este război, așa că nu te mai întreba dac-o să fie, ori ba! După

asta, ce să vă mai băgați voi, când v-au băgat deja alții?! Iar de-nrolat, cine să vă-nroleze

și de ce? Știu toți ce viață prăpădită duceți și nimeni n-are chef să vă deie pușcoace pe

mână, să mai iasă cine știe ce zurbă. Hohaiala cu chematu’ la oaste a fost scornită numai

ca să vă bage morcovu’ și să stați cuminței pe coadă, “la locurile voastre”, cum zicea unu’,

plumbuit la Târgoviște acum un sfert de veac! Cât despre vorba proastă cum că n-ar fi

războiul vostru, s-avem pardon!

- Păi cum așa, nene Nostradamus? Spune, să ne lămurim: ce avem noi în Ucraina?

- Aveți etnici români acolo, Gorică, mi-o taie el scurt! Nu-i puteți lăsa de izbeliște, că-i

ocară-n veci, dac-o faceți! Nu văzuși ce-au făcut rușii-n Crimeea? Sau crezi că în

Bucovina de Nord, ori în Maramureșul istoric le-o fi ruși_ne să se dedea la măgării și

samavolnicii? Bine-o să arătaţi în ochii altora, dac-o să staţi cu mâinile-n sân, când celor

de-un neam cu voi le-or pune rusofonii numele la ”zidul ruşinii”, când i-or hăutui,

schingiui şi chiar omorî, doar pentru că au o altă limbă matrenă şi gândesc altfel decât

curlingăii lui putin?

Acuma ştiu unde bate nenea Nostradamus, c-am văzut şi io, guvizilor, ce s-a-ntâmplat

după căderea Crimeei în ghearele lui putin şi vă dau link să vedeţi şi voi, dacă pân-acuna

(v-aţi făcut că) n-aţi văzut:

http://capitalismpepaine.com/2014/04/25/torturat-si-omorat-ca-esti-european/

V-aţi lămurit, guvizilor, cine-i putin? Eu cam da!

- Deh, nene Nostradamus, putin ăsta are multă putere, nu se simte obligat să-şi aleagă

mijloacele… ce-i drept, puterea i s-a cam urcat la cap, se crede ţar.

- Țarul traistă-n băț ot mațe fripe, pufnește nenea Nostradamus! A uitat, dobiticul, că n-a

făcut nici cât o ceapă degerată ca spion?! A uitat că l-au prins în Berlinul de Vest şi l-au

trimis acasă cu-n şut în cur?! Îţi spun verede-n faţă, Gorică, eu sunt monarhist, dar dacă

regii Franţei din vremea mea ar fi fost aşa gherţoi, republican mă faceam! Şi nici că mi-ar

fi păsat de flăcările rugului!

- Tocmai dumneata, nene Nostradamus? Păi atunci, cum se-mpacă ce spui cu ale tale

convingeri monarhiste?

- Gore, regii din vremea mea, nu-i vorbă, erau sălbatici şi cruzi, dacă e să-i raportăm la

http://capitalismpepaine.com/2014/04/25/torturat-si-omorat-ca-esti-european/


ziua de azi, dar aveau măreţie! Unde vezi tu măreţie la paranoicul de putin? În plus,

odată cu vremile, s-au cizelat şi regii, au înţeles că monarhia constituţională le oferă

posibilitatea de a domni respectând legi democratice, fără să le încalce şi fără să

transforme voia lor în lege! Ascultă-mă pe mine, Gore, că am secole de experienţă,

nebunul ăsta de putin e ca măgarul ajuns la tainul cu ovăz: se balegă în ieslea armăsarilor

de rasă! Lângă aşa o scârnăvie să nu staţi, că daţi de dracu’!

- Păi, ce-am avea de făcut, nene Nostradamus? Că tot dumneata zici ba că n-avem arme,

ba că nici chef de luptă nu prea avem, ba că, dacă ni se dau puşcoace pe mână… avem

altceva mai bun de făcut cu ele!

- Da’ să protestaţi puteţi, Gorică! Să le arătaţi tătarilor slavofoni de la răsărit că vă pasă

de fraţii voştri şi că valorile lor şi ale voastre sunt europene, că n-aveţi nimic de-a face cu

legile tâlharilor pustiei!

- Oare-aşa nu le dăm motiv să năvălească peste noi, nene Nostradamus?

- Şi să-şi puie toate ţările din NATO în cap, nu-i aşa? Da’ ce spun eu de statele membre

NATO, or să-şi ridice toată lumea-n cap. Că de, chinezoii au băgat ceva parale în

economia americană, n-or să-i lase de izbelişte, că ies în pagubă. Fiţi voi liniştiţi, Gorică,

sunteţi la adăpost!

- Nene Nostradamus m-ai ameţit de tot! Mai dă-mi, rogu-te un păhăruţ de Cattier, să mă

limpezesc!

- Limpezeşte-te cât vrei, da’ vezi să nu te-mbeţi, zâmbeşte-a râde dumnealui! Cu ce te-am

ameţit eu, Gore?

- Cu toate câte mi le-ai zis: ba că să fim liniştiţi, că nu ne ia nimeni la oaste, ba că să

protestăm, ba că-i cazul să să-i susţinem pe americani în resbelu’ care bate la uşă… Nu

mai înţeleg nimica, zău aşa! Şi-n plus, noi, românii, nu prea vedem cu ochi buni

revendicările minorităţilor la noi acasă, cu ce obraz ne ducem să cerem respectarea

drepturilor altei etnii, fie ea şi românească, în ograda altuia, cât timp vedem negru-n faţa

ochilor dacă ungurii de la noi vor facultăţi în limba maternă?!

- Vezi acum de ce e bine să fiţi toleranţi la voi acasă, Gore? Hai să fim cinstiţi: la voi,

economia e, ca să-ţi citez din Caragiale, ”sublimă dar lipseşte cu desăvârşire”,

administraţiile şi cea centrală şi aia locală îs hoaţe de n-au pereche, oamenii, de orice

etnie, n-au unde să se angajeze, ce vă strică dacă etnicii maghiari, odată şcoliţi, pleacă săşi

găsească slujbă în Ungaria, iar de acolo în tot spaţiul Shengen?! Parcă n-ar avea rude în România, să le 

trimită bani?!

- Şi nouă la ce ne foloseşte asta, nene Nostradamus?

- Vă foloseşte, Gore, că rudele alea în România cheltuiesc ce li se trimite! Cu bani deafară

îşi fac piaţa, cu bani de-afară îşi fac case, tot cu bani de-afară îşi iau maşină, / bani

de-afară toacă pe benzină, în sfârşit, cu bani de-afară prind un pic de cheag! Dacă intră

bani europeni, mai creşte valoarea leului, mai scad preţurile, vă este şi vouă mai uşor. Ca

să nu mai vorbim că cresc încasările la buget, puteţi şi voi să cereţi reducerea taxelor şi

iar vă e mai bine!



- Cui să-i cerem reducerea taxelor? Că tot dumneata spui că administraţiile-s hoaţe!

- Păi alegeţi mai cu cap, mai echilibrat, Gore, să se controleze reciproc, şi să se dea în gât

unii pe alţii. Că, dacă-s toţi o mafie, o să fie ca acum!

- Păi, dacă votăm ”echilibrat”, cum zici, nu tot stânga, majoritară în parlamentul

României, o să facă jocurile?

- Votaţi echilibrat, da’ mai la dreapta, adică fără niciun fel de fesenişti. Nici de-ai

chiorului, nici de-ai biciclistului! Şi la europarlamentare şi la prezidenţiale! Şi vedeţi ce

faceţi peste doi ani, la locale şi la legislative, să nu vă mai treziţi cu pocinogul de azi!

- Nu mai înţeleg nimic!

- Mai ia un Cattier, să te limpezeşti!

- Mă-mbăt…

- Te duci acasă cu taxi-ul.

- Un sfert de milion vechi mă costă drumu’, pe puţin!

- Vezi, dacă votaţi aiurea!

- Văd!…



POSTFAŢĂ, SAU DESPRE NOU ÎNCEPUT
http://gorepirgu.wordpress.com/2014/07/
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- din păcate, din aceeaşi fundătură -

IO         SĂ         FIU         PATRIO  T      ?         HAI         SIKTIR!
Posted         on         iulie         10,         2014

Se         ‘tâmplă         iș         asta,         guvizor!…         Se         ‘tâmplă         că,         vrând         io         să-mi         deschiz,         deunăzi,         pe         la         cântatul coco ilor,ș   

contul         de         facebook,         i  a      -l         de         unde         n  u      -i!         Ba,         ca         s      -o         zic         mai         limpede,         eram

în tiin at,ș ț         în         specificu’         langaj,         pompos         iș         găunos,         că_cont  u      -mi         fu         dezactivat.         Da’         de         ce?         Pe semne         că   

neşte         putori         securiste         rebotezate         s.r.i  .      -ste,         s.i.e  .      -iste,         doi         ş  i      -un         sfer  t      -iste,         ori, morţii         mamii         lor,         ce         i…ste

or         mai         fi,         m      -au         reclamatără         pentru         n  u      -ş’         ce         poze,         care         le zdruncinau         nervii         gingaşi,         până         la         depresie…

Şi         ca         să         nu         mai         încapă         nici         urmă         de îndoială,         mi         se         vâră         sub         nas         următoarele: 

Uite         ici         iș         dovada,         captură         de         ecran,         ca         să         nu         zice iț         că         m      -am         lăsat         de         tiutiun         ș  i      -am         trecut pe         consum   

de         droguri         u oare:ș
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Ete,         scâr ,ț         măgăriil  e      -voastre!         Ce         gaură     -n         cer         se         făcu         dacă         l      -am         comparat         pe         tătaru’         corcit de         la   

Kremlin         cu         Jack         Spintecătoru  l      ?      !         Ori         că         m  i      -am         bătut         niţeluş         joc         de         cum         abordează mass-media         din   

românica         orice         eveniment,         nu         contează         cât         de         important         sau         grav         ar         f  i      ?      ! Ori         că,         exasperat         de         ăştia         25   

de         ani         de         când         ne         călăresc         tot         comuniştii         şi         progeniturile         lor,   i      -am         comparat         cu         o         fami(g)lie         de   

primate         şi         m  i      -am         exprimat         dorinţa         d  e      -a         rămâne         orfan         şi de         bunicuţa         şi         de         bombonel         /         şi         de         poponel…

/         finu’         lu         maiore  l      ?      !
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De         ce         nu         v      -aţi         legatără,         măcar         de         dume         serioase,         ca         poz(n)ele         astea,         bunăoară:

bune de postat la… răsboi(u)! Deh, aşa e Gore, strângător!

Normal că, odată dezactivat contu’, făcu picioare, / de se pierdu în neagră zare, şi grupul

meu ”PE EI, PE MAMA LOR… DE MILIŢIENI ŞI SECURIŞTI”!

Păi, în cazu’ ăsta, handicapat de intelect să fii şi tot se conectează circuitele, lucru care mi

s-a şi-ntâmplat, că, har’ domnului, mintea încă nu m-a părăsit! 

Aşa că, văzând io din ce puturoasă mocirlă-mi veni mazilirea, am pus mânuţa pe telefon,

să-i sictiresc în treacăt pe sri-şti, moştenitorii majorităţii personalului şi apucăturilor

securităţii… Nu c-ar fi alealalte scârbicii mai breze, da’ se cheamă că ei au apucatără

partea leului şi, evident, dobitocia măgarului! A ieşit un circ scurt, cu “vă fut rasa-n cur”

din partea mea, şi cu chicoteli tupeiste din partea matracucelor care-şi fac veacul prin

birourile amintitului scârbiciu, evident pe banii noştri, guvizilor! După asta am difuzat

scurta convorbire, ca să vedeţi cu câtă seriozitate ne tratează, şi pe youtbe şi pe

reînfiinţatul grup ”PE EI, PE MAMA LOR… DE MILIŢIENI ŞI SECURIŞTI”, că io n-am

nimic de-ascuns. Sunt curios acuma dac-or mai chicoti la fel de vesele paraşutele care ne

halesc banii, când şi-or auzi vocile-n poblic! S-ar putea ca tovalul trainic şi bine argăsit

prin toate haznalele să nu se resimtă în urma unui incident minor ca ăsta, da’ vă las pe

voi, bizonilor, să judecaţi, să le judecaţi şi dupre pohtă să le-njuraţi, că le-am dat şi

numărul de telefon în clip:

https://www.youtube.com/watch?v=hFz2Tj1THPk

Da’, ia stai acum, să vedem care-i pricina patentei nesimţiri cu cari s-au obişnuit să ne

trateze jupânnesele astea conţopi…ste, într-un stat în care, cel puţin dupre buchia legii,

instituţiile ar trebui să fie la dispoziţia cetăţenanului şi nu invers.
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Eh, bizoni-dumneavoastră, păcatu-i tare vechi şi zău că noi suntem vinovaţii! Cum aşa?

Păi pen’că punem botu’ la hohaieli propagandistice, care mai de care mai deşănţate! Iar

între ele, una-i aia de merge ca unsă pe burta goală, că nu se umple ea din patru-n patru

ani c-o găleată şi-un kil’ de mălai: patriotismul! Evident, ăla de i(-)o_bag cu foamea-n

gât!

Spune securistu ”de bine” că treb’e să fiţi patrioţi, guvizilor, păi nici n-a deschis bine

gura, că vă şi repeziţi să strigaţi în chor / cu viers tunător: ”românica! românica!”… care

românică, bre guvizilor? C-am crezut c-aveam şi io una, acu’ vre-o 25 de ani, da’ m-au

prins adepţii ”activistului luminat” ilici, la cabina de vot, în duminica orbului, şi mi-au

confiscat-o. Voi mai aveţi vreo românică? Păi, ori sunteţi securişti, ori sunteţi tâmpiţi, şi

credeţi doar c-aveţi!

Bineînţeles că din arsenalu’ propagandistului de la doi şi… o litruţă, că ăsta-i sfertu’

pentru orice drojdiie, intră apelul, repetat şi agresiv, la intoleranţă şi ură interetnică.

Umblă turbat pe facebook un securisto-miţian, infiltrat în politichie şi ales şparlamentar

de acelaşi electorat tembel care m-a lăsat fără ţară în urmă cu un sfert de veac, bogdan

tudor pre numele de i l-a dat mă-sa, care-ar mânca tocană de unguri la fiecare masă…

Ăsta peste tot vede ”bozgori”: ”bozgorii” vor să ne ia Ardealu’, ”bozgorii”-s de vină pentru

politicile falimentare ale fiecărui guvern, din ’90 încoa’… după jigidia asta mică şi stricată

tot ”bozgorii” or fi de vină şi de resbelu’ civil din Ucraina şi de cât de cşiorâş ne privesc

restul europenilor şi, cine ştie, poate chiar de eşecul negocierilor pentru proiectul

”Nabucco”. Deci cretinul dă ordin: ”şo pe bozgori”, iar restu’ descreieraţilor se execută, că

de, sunt patrioţi! Vorba aia, dacă tot le chiorăie maţele de foame, că guvernul nu le dă

nici măcar pâine, măcar să se bucure de circ! Ca atare, în groapa cu lei să fie băgaţi toţi

”bozgorii”! Habar n-au, idioţii, că aceeaşi insultă o folosesc şi maghiarii extremişti faţă de români, că 

“venetic” ori “fără ţară” înseamnă! Păi o fi tembelu’ ăsta un soi de corneluş

rabin tudor, în variantă mai tânără, că pare la fel de smintit, da’ cu unguroaica mea ce

are? De ce să suporte EA şicanele tuturor gunoaielor, instigate de căcaţii care ne conduc?

Că stătea bine-merci în Anglia, după ce-a pus mâna pe o bursă de specializare, şi putea

rămâne acolo… dar de, s-a întos în românica! După cretinu’ ăsta şi după turma lui,

probabil că şi io ar trebui s-o dau afar’ din casă, chit că are EA locuinţă proprie, că-n

Anglia n-a muncit pe nasturi! Păi, de ce să mă lipsesc de ea, băi smintiţilor, când EA m-a

iertat pe mine de câte ori i-am călcat strâmb, şi io, ca bărbatu’, când în societate-i

DOAMNĂ, când în bucătărie-i MASTERCHEF, când în dormitor e AMANTĂ

DESĂVÂRŞITĂ şi când, pe deasupra, EA-i cu portofelu plin şi veşnic deschis la mofturile

mele?! Mai daţi-vă-n rahaţi de troglodiţi, cu ”isteria spermatozoidului ştampilat”, vorba

unui prozator la modă!

Păi, băi cretinilor, ce patriotism pretindeţi de la mine, când aruncaţi cu lături xenofobe

până şi-n relaţiile intime? Mai pretindeţi să fiu patriot, când când îmi interziceţi să iubesc

pe cine vreau eu? Când, dacă încerc să-i aduc la realitate, cu vorba bună, ori cu măscările,

pe unii mai cretinei, adunătră pentru manipulatorii scârbiciilor, îmi băgaţi pumnul în



gură? Când guvernele care s-au scuccedat de 25 de ani încoa’, m-au jefuit şi mă jefuiesc

în continuare? Când io mă zbat de 20 de ani să recuperez casa bunicilor, confiscată de

comunişti, în vreme ce toţi securiştii samsari îmobiliari au primit proprităţi prin procură?

Când faceţi apologia dictaturii? Când mi se ia până şi dreptul de a mă exprima deschis şi

public? Io să mai fiu patriot? Hai siktir!




	- făcută pe degeaba, cum se face numai rău -
	Nici nu știu de ce-mi mai bat capu' cu scriitura, bizonilor! Acu' vre-o 4 ani, am hotărât să-mi aștern gândurile pe acest blog, dintr-un soi de-ncrâncenare, un resbel cu demagogia politrucilor și cu prostia "boborului", dintr-o silă nemărginită față da felul în care socotesc jupânii să ne păstorească și de cel în care-i răbdăm, ca momâile. Că până și vitele au toanele lor, nu le mână-ntotdeauna ciurdaru' cum vrea el. Da' uite că acuma, dup-atâta vreme... tot în același rahat ne aflăm, ba chiar mai rău decât atât, ca să mă porcesc și eu, citând un slogan la modă, fără ghilimoaţe!
	Stau și io și mă-ntreb de ce nu mi-am luat traista-n băț, picerele la spinare și lumea-n cap acu' 25 de ani, când știam că n-am nimic de datorat satrapilor românicii și nici neferilor care mi-au asasinat doi prieteni la "Dalles"! Unul dintre ei, coleg de liceu, a primit un glonț în cap și-a murit pe loc... Și-acum mă ard lacrimile din ochii părinților lui, când, în vara lui '90, i-am însoțit la aeroport. Plecau în Franța, "pentru câteva luni", le spuseseră ei cunoștințelor, într-un soi de "schimb de experiență", cinică și palidă compensație pe care proaspăt instalatele autorități neocomuniste le-o dăduseră ca mită, în calitate de părinț ai unui erou al revoluției. I-am rugat atunci să mă anunțe când se-ntorc... fusesem adesea primit în casa lor ca în propria mea casă și mă simțeam dator să le vin în întâmpinare, odată reveniți la București. Răpusă de durere, mama prietenului mi-a zis atunci, cu glas sugrumat de revoltă și nesfârșită amărăciune: "Țara asta ne-a luat tot ce aveam mai scump, cum crezi că ne vom întoarce aici?!" Și-ntr-adevăr, nu s-au mai întors: după un an, au împuternicit o rudă să la văndă casa, iar mai târziu au recuperat, prin intermediul Ambasadei Franței, sicriul cu osemintele celui ce fusese fiul lor... tot fără să mai pună piciorul pe pământ românesc. Își iubiseră cu-verșunare unicul copil și au ales îstrăinarea, în locul avantajor materiale, sau proptelelor în carieră, spre deosebire de mulț pomanagii ai revoluției, printre care și nespălatul caraliu nicolae nițu. Vi-l mai amintiți, guvizilor, cum se recomanda singur "tată de erou"?! Mă-ntreb dacă progenitura cu care se fudulea n-o fi tot aia chemată să dea cu subsemnatu', acu' vr-o zece ani, în dosarul cămătarilor?! Siktir agie!
	Cellalt prieten, un văr al colegului de liceu, cu vre-o cinci ani mai mare decât noi, a fost împușcat în abdomen... Trei luni s-a chinuit ca un animal, în vreme ce medicii făceau eforturi să-l salveze! Avea un copil, o fetiță în vârstă de trei ani atunci... Mă-ntreb ce-o gândi ea astăzi, când atâția descreierați fac apologia unui regim pentru dărâmarea căruia tatăl său și-a pierdut viața?
	Dau să-nchid sipetul amărăciunilor, fiindcă-n camera de-alături aud respirația unguroaicei mele... Sărăcuța, iar a venit frântâ de da servici și doarme somn frământat de griji, în vreme ce eu bat în tastatură... și-n pustiu! Munceşte să-ngrijească pe unii din voi, guvizilor, cu gărzi peste gărzi cu ore peste program, cu o mie de mizerii făcute de de pacienţi şi de colegi, toate astea pentru unul din cele mai prost plătite salarii din Europa. Dacă n-ar fi fost banii pe care i-a agonist în Anglia, nu ştiu, zău, dacă ar fi reuşit să-şi cumpere o locuinţă în Bucureşti. Mă-ntreb de ce s-a-ntors, că un flăcău tomnatic, ca mine, găsea ea şi peste Canalul Mânecii. A, da, am găsit: să-i trântiţi voi în obraz că-I bozgoroaică şi că n-are ce căuta în România! Ne-am potrivit amândoi: eu duşman declarat al securiştilor, rebotezaţi în frel şi chip, ea… venetică! Hai siktir, bizonilor!

