
Tefeloazelor, 
pe Monsieur 
Hai Sictir îl 
cunoaşteţi?

România a avut un sfârşit de săp-
tămână frumos şi va avea un final 
de an superb. În 2018 vom aniversa 
Centenarul Terorii. 

Serbările au debutat joi, cu dom-
nul Tolontan jucând cu talent - Al 
Pacino era promiţător, dar n-a con-
firmat  -  în rolul lui Mălin Bot. Am-
za Pellea în Mihai Viteazu a fost "nu-
mărător de cornere" (expresie pro-
prietate personală, să le-o dau la Mă-
lin celor care nu mă citează, mai 
puţin lui Mircea Badea) pe lângă ma-
gistralul Tolontan ecranizându-l pe 
Mălin Bot. Actorul principal din ca-
podopera botanistă l-a întrebat pe 
juristul doldora de argumente Tudo-
rel Toader dacă "în alte ţări sunt mai 
multe abuzuri ale justiţiei decât la 
noi?" Nu, ambiţiosule, stai linistit! 
Suntem fruntaşi pe ramură în Uniu-
nea Sovietică, scuze, în Noua Uniu-
ne, în Uniunea Europeană (hai, 
Trump, scapă-ne de Merkel şi Ma-
cron, subretele umflatei Hillary Clin-
ton!), ţi-ai atins ţelul, dar pe agitato-
rul şef, ozenistul cu gecuţă de fochist 

C.T. Popescu, tot nu l-ai depăşit, mai 
ai de lucru! Auzi, Tolo, lămureşte-
mă: Mirela Neag ce mai face? Cine-i 
Mirela Neag? Veronica Micle. Dar 
mai pe dietetic. I-au scos nutriţioniş-
tii dulceaţa din obraji, aşa că-i senzu-
ală ca o scândură. Înainte să-i trag eu 
vreo 14 înjurături didactice, Tolon-
tan scria aproape zilnic: "colega mea 
Mirela Neag a făcut, colega mea Mi-
rela Neag a dres" şi alte laude aduse 
uneia care spală vasele şi o înaintează 
şeful în funcţia de ajutor de bucătar. 
Tolo, Mirela Neag ce crede despre 
tortură? Spune-ne, că-i foarte impor-
tantă părerea ei.

Tefeleii au continuat, de vineri în-
coace, munca gherilerului Tolontan. 
Teroarea a fost omagiată cum se cu-
vine. Ceva minunat, mai mare grea-
ţa. Ca toţi oamenii de caracter, javre-
le tefeliste...  Pauză! Cum am scris? 
Javrele? Nu se face aşa ceva. Gunoa-
iele. Da. E o reparaţie. Gunoaiele. Su-
nă bine. Gunoaiele. Da, da. Gunoaie-
le tefeliste şi-au băgat, ca de obicei, 
copiii la înaintare. "E în joc viitorul 
copilaşilor noştri!". Numai gunoaie-
le, că de-aia le-am zis gunoaie, se fo-
losesc de copii ca să-şi atingă scopu-
rile. Tefeloazelor, pe Monsieur Hai 
Sictir l-aţi cunoscut?

Pe urmă, tefeloazele au ieşit la mi-
ting. A fost un festival în onoarea Se-
niorului Mirciulică Portocală Pericu-
losu. M-a întrebat un prieten elveţian 
( e medic, are şi bibliotecă acasă, că 
doar n-o fi aitist) ce fac papaciochiştii 
aia în Piaţa Victoriei. Era în joc imagi-
nea ţării, nu puteam să-i zic că-i oma-
giază pe Vişinescu, Nicolski şi Moni-
ca Macovei. I-am spus că şi Occiden-
tul ar trebui să fie atent, mai atent, 
foarte atent.  De când chinezii produc 
prezervative, generaţia tefeloazelor 
nici nu mai ştie când o apucă demen-
ţa luetică. Oamenii au halucinaţii, se 
cred Avram Iancu, se cheamă între ei 
în Piaţa Victoriei cu "No, hai!", îşi ima-
ginează că se luptă cu grofii, şi-au pus 
geci şi pulovere groase peste cămăşu-
ţele de forţă şi fac reclamă turismului 
românesc. Cel mai mult le plac pensi-
unile DNA de pe Valea Prahovei. 
"Poftiţi  la Cabana  Haules, are cinci 
margarete şi programul e asigurat de 
hangiul Portocală Periculosu'!"   n
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încă un dictator

Cozmin Guşă, 
zdrobit de 

afaceristul elan 
schwartzenberg

PAG.
2 - 3

Florentin  
Pandele  
lucrează  
pentru  
„baroni”

Români din 
Cernăuţi, ţintele 
unui atentat 
terorist rusesc

Siguranţa 
energetică  
a uE se joacă  
la Bucureşti!
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6552 lei
1$ 3.7813 lei
1chf 4.0473 lei

Bitcoin BTC
    $ 9590.64 
Ripple XRP
      $ 0.9262 
Ethereum ETH
 $ 833.77

Ambasada SuA din 
ierusalim aruncă în 
aer orientul mijlociu 5
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KovESi, 
PRinSă Cu 
SChElEŢii SRi!

mai este 
iohannis 
preşedinte?

De joi încoace, după raportul cu care Tu-
dorel Toader a secerat Justiția la glezne, mă 
întreb acelaşi lucru: mai este Iohannis pre-
şedinte? Reacțiile lui nu au depăşit inteligența 
unui Gâgă al politicii, oricâtă îngăduință ai 
avea față de bâlbele lui. Nu îi pot acorda 
circumstanțe atenuante, pentru că nu văd un-
de anume s-ar putea potrivi. Când a spus că 
raportul nu este clar? Când a afirmat că este 
lipsit de temeinicie? Când a spus că nu există 
motive de revocare a Codruței Kovesi, iar el, 
în continuare, o va susține şi va aprecia activi-
tatea DNA? Sau când a afirmat că nu i-a plă-
cut prestația ministrului Justiției?

Dăncilă, 
soră bună 
cu Suzana 
Gâdea
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