
Brâncuși,  
Henri coandă  

și Bădiță 
cHiloțaru'

Era cam gol pe lângă Henri Coan-
dă și Brâncuși. Ne-am revenit. După 
Badea Cârțan, România l-a scos în 
Europa pe Bădiță Chiloțaru'.

Euronews l-a nominalizat pe 
Florin Bădiță (29 de anișori și 
enunțuri de Tom și Jerry, la desene 
animate cred că ține cu Tom) pen-
tru titlul "Personalitatea europeană 
a anului". Bădiță a înființat "Corupția 
ucide". Bădiță a lansat o campanie 
prin care cerea să fie ajutat să-și plă-
tească amenzile date de jandarme-
rie. Bădiță a participat la un "Per-
formance artistic", în care rolul său 
a fost acela de a se pocni cu o carte 
în cap. Interpretarea - magistrală, 
dar cartea a fost îndărătnică și nu 
i-a trecut de colțurile frezei. Bădiță 
a fost organizatorul "Zilei fără pan-
taloni, la metrou". A defilat prin va-
goanele subterane în chiloți de o 
culoare ce dădea mai multe sugestii, 
iar pensionarele se întrebau dacă 
are urme de frână pe Tetra. În fine, 
Bădiță, prolificul Bădiță, se remarcă 
și prin mesajele sale antibiblice. Ul-
timele două realizări ale stimabilu-
lui chiloțar cred că vor impresiona 
decisiv juriul de la Euronews, toc-

mai acum, în Săptămâna Paștelui 
Catolic. Apropo, de fiecare dată 
când moare un om public, fie el și 
detractor al Bisericii, se umple face-
book de "Dumnezeu să-l odihneas-
că!". De ce nu scrie nimeni "Multina-
ționala să-l odihnească!" sau "Bru-
xelles să-l odihnească!"? Toți ăștia 
care ați mâncat rahat (fie și dietetic, 
adică măcar o dată) despre Cate-
drala Neamului, nu mai umblați cu 
"Dumnezeu să-l odihnească!" Dacă 
vă freacă grija de banii Bisericii, 
atunci să vă cunune, să vă boteze 
copiii și să vă facă slujba de îngro-
păciune CEO de la corporație!

Oricum am da-o, Bruxelles va 
aplauda nominalizarea lui Bădiță, 
pentru că, de când ne reprezintă 
acolo Monica Macovei, singura 
propo ziție destinată acestei țări pa-
re să fie "La Roumanie sera punie." 
Bădiță Chiloțaru și "Corupția Uci-
de" nu fac decât să reconstituie lo-
zinca "proletari din toate țările, 
uniți-vă!" în noua geometrie bru-
xelleză, și să latre că "dacă ai tupeul 
să ne critici, ești cu rușii!" Potrivit 
acestei logici, știți cine sunt princi-
palii aliați ai rușilor? Englezii, fiind-
că au făcut Brexit-ul.

Și acum liniște, că am nominali-
zările de la anul, pentru personalitățile 
europene!

Secțiunea "Cei mai mari români 
în Europa": Domnii procurori care 
au șmenuit detectorul de minciuni, 
ca să iasă reale declarațiile denunta-
torilor falși.

Secțiunea "Mari europeni ajută 
România" (cam ca Paul Morand, în 
interbelic): Acel ambasador din Be-
nelux care i-a cerut unui primar să-i 
dea lui Gara de Nord, fiindcă va 
aduce niște băieți cu bani. Iar seara 
era la manifestații, înfiera corupția.

Secțiunea "Personaje negative, 
rusinile României, nu procedati 
așa!". Titlul - stigmat se va acordă 
puținilor patroni români care n-au 
făcut "un19" (articolul 19) în anche-
tă. 19 este sportul nostru național. 
"Fă un 19, fă un 19, dă un 19, dă un 
19!", adică "toarnă pe cineva, ca să-
ți reducem din pedeapsă!"

Și nu uitați: La Roumanie sera 
punie! n

eduard
Hellvig, 
pe  
făraş!
Pădurarii lui Klaus 
Iohannis se dau loviţi

românia,  
tot înainte 
pe invers!

Occidentul 
se scutură 

de spioni 

PAG.
2 - 3

rO-alerT ne va  
povesti starea  

vremii. Pe banii noştri!

Ceasornicarii elveţieni 
asaltează social media

PAG.
8-9

Anul XXI l Nr. 6063 l mAr}I, 27 mArtIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

austria dă liber la fumat 
în baruri şi restaurante 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 36060

Po
za

 z
ile

i

cei de la evidenţa 
Persoanelor  
sunt exasperaţi. 
Tocmai au 
procesat actele 
pentru încă  
o doamnă  
Bănică jr.

exclusiv

paginile 10-11

paginile 6-7

PAG.
4-5

PAG.
15

PAG.
4

PAG.
6

fifor, noul 
„Codrin” 
din PSD! PAG.

3

iar a călcaT Pe Bec...

1€ 4.6594 lei
1$ 3.7533 lei
1chf 3.9690 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.130 
Ripple XRP
      $ 0,5990 
Ethereum ETH
 $ 488,08

Președintele Iohannis vorbește despre o Ro-
mânie modernă și prosperă. Ce bine! Dragnea 
vorbește, și el, de o Românie a oportunităților și 
de o societate echilibrată. Și mai bine, parcă e cu 
mai multă sevă. Premierul Viorica Dăncilă 
vorbește despre o țară consolidată, despre un stat 
puternic, proactiv, cu o societate echilibrată și cu 
o clasă de mijloc extinsă. Deja sunt emoționat, 
nu prea sunt obișnuit cu atât bine. E drept, la 
„societate echilibrată” a mers copy-paste după 
Dragnea, dar a scos-o la liman.

facebook,  
spiOnaj  
în toată 
regula...


