
Afrodita 
Ceaușescu  
și Cleopatra 
Merkel

Româniaaaaa - cea mai talentată 
țară din lume! Securitatea e cu Uni-
unea Europeană, iar tefeloazele cu 
Evul Mediu. Justițiarii globaliști din 
Piața Victoriei fac bannere cu poli-
ticieni spânzurați. Și în zeghe. Nică-
ieri nu mai există zeghe, dar ei vor 
zeghe. Și spânzuratori, ca în Irak. Îi 
înjură pe politicieni, dar iubesc că-
mătarii, adică pe bancherii care îi 
spintecă lunar cu ratele. 

Să nu vă închipuiți că am ceva 
personal cu tefeloazele. Cum să am? 
Eu am, da, am prieteni care, de dra-
gul sincronizării cu orice dileală up-
datată, au votat USR. Ce să le fac, să-i 
zdrențuiesc până la ecorșeu? Tefe-
loazele de vârsta a doua și a treia sunt 
ca moșii care-și vopsesc frezele.

Pe cât de torționare se vădesc tefe-
loazele din Piața Victoriei - pe atât de 
mieroși se arată odangiii Sistemului. 
Cristian Tudor Popescu a comparat-o 
pe șefa procurorilor cu Nefertiti. O fi 
fost cenzura comunistă odioasă, dar 
avea și darul de a te scapa de ridicol. 
Niciun poet de partid n-a scris că Ele-
na Ceaușescu e Afrodita. Dacă se în-

tâmpla așa ceva, ar fi fost chemat de 
cenzori, care i-ar fi zis "ia o vodcă, 
tovarășe poetastru, și termină cu diti-
rambele, că tot ce-i exagerat devine 
hazliu!". Cum ar fi să citim în presa 
franceză că Macron e Napoleon? Ce 
mișto sună, Napoleon și Macron! Dar 
pe Merkel credeți că a asemuit-o ci-
neva, în Germania, cu Cleopatra? Ar 
putea s-o ia mai jos, spre Austria, ca 
dilimandrosul mustăcios care a răvășit 
secolul trecut, și să spună că Merkel e 
reîncarnarea Împărătesei Sissi, dacă 
tot a apărut un jambon cu chipul lui 
Sissi pe ambalaj.

Tefeloza a contaminat și cultura 
română. Un mare scriitor l-a întrebat 
pe un ziarist din Craiova de ce la Tea-
trul Marin Sorescu din acest oraș nu 
se joacă nicio piesă de Marin Sorescu. 
Răspuns: "Ăștia zic că Sorescu e expi-
rat" Dacă e expirat, schimbați numele 
teatrului! Și puneți o piesă nouăzecis-
tă, douămiistă, fracturistă, malahistă, 
tefelistă. Vă dau și titlul. "Nunta An-
dreei Pora cu Portocală Periculosu". 
Naș: Gabi Liiceanu. Și Pora și Liicea-
nu sunt foarte culți, dar Pora e mai ta-
lentată. Și nu știu ce se întâmplă cu 
Gabi, băiat frumos. În ultima vreme 
mă îngrijorează. L-am văzut recent la 
televizor (combătea, că-i tânăr) și avea 
fața ca un trapez, cu baza mică între 
tâmple și baza mare între fălci.

Aceeași situație la Cluj. "De ce nu 
se joacă nicio piesă de Lucian Blaga la 
Teatrul Național Lucian Blaga?" La 
replici suntem de Nobel. "Blaga, alt 
expirat. Nu-i ajunge că are statuie în 
fața Teatrului?" Noroc cu mine, că am 
soluții și pentru Cluj. Subiectul - 
pesediștii tehnocrați de Mănăștur. Am 
creionat și începutul piesei. E o 
ficțiune, insist, deci rezist, e o ficțiune. 
"După ce l-a visat toată noaptea pe mi-
nunatul premier Dacian Cioloș, pese-
distul tehnocrat din Cluj a ras, la mi-
cul dejun, un pahar de Lagavulin de 
16 ani, că așa sunt socialiștii moderni. 
Nu mai poartă șapcă. Beau Lagavulin. 
Pe urmă, pesedistul tehnocrat s-a apu-
cat de-un proiect, de-un studiu de fe-
zabilitate, de-o stocărie din asta. Ca-
podopera s-a întins pe cinci pagini. Și 
a vândut-o cu 500000 de euro. Dar a 
dat-o ieftin. Din patriotism. Lucrarea 
făcea ușor cinci milioane". n

SRI, lăsat 
fără căşti 
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Americanii 
pregătesc  
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să atace  

nuclear Rusia

„Şefa” şi „Finu”, 
#rezist la ANAF!

Munca de acasă a 
devenit legală
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6625 lei
1$ 3.8133 lei
1chf 4.0471 lei

Bitcoin BTC
      $ 10.579 
Ripple XRP
      $ 0,9223 
Ethereum ETH
 $ 873,79

Suedia: sportul la 
muncă, obligatoriu 5
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Patriotism de import
Rareş Bogdan #rezistă cu ulei de măsline şi grappa 
(ţuica italiană) la o cârciumă de fiţe. Ca toţi patrioţii 
care au măslin în fundul curţii, la Mănăştur

Vineri,  
ziarul 
NaţioNal 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„Mândrie şi 
prejudecată“ 
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dIN MAgIStRAtuRă!

Tudorel Toader nu a participat la bilanțul 
DNA. A invocat că, deși a fost invitat, nu a primit 
raportul de activitate a instituției, cum era firesc. 
Las deoparte că a fost gest de sfidare din partea 
Codruței Kovesi, căreia puterea i s-a suit rău la 
cap. Însă, gândită sau nu, lipsa ministrului Jus-
tiției a fost o lovitură subtilă, cu bătaie lungă. În 
absența lui Tudorel Toader, prezența lui Iohannis 
la prezidiu, în condițiile în care n-avea ce căuta 
acolo, arăta fără echivoc cui i se subordonează 
Justiția în România. Adică este independentă de 
îi sar capacele.

Justiţia, sub 
bocancul  
lui Iohannis  
şi al europei
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Să fie vorba despre un trend pe piaţa băncilor?

Decizie istorică a magistraților de la CCR: in-
terceptările nu mai pot fi folosite de Justiție în 
dosarele penale, fie ele și de corupție, dacă spețele 
nu țin de siguranța națională. 


