
Pentru șoarecii 
Europei  
NUP a murit

După ce a fost filmat un șoarece în 
galantarul cu pulpe și ceafă de porc al 
unui supermarket merkelez, tefeloa-
zele de pe facebook au găsit vinovații: 
"angajații prestigioasei multinaționale 
sunt niște români jegoși!"

Normaaaaal, străinii l-au invitat pe 
Mickey Mouse, iar angajații valahi cu 
salariul minim pe economie au venit 
cu ciuma. Domnii nemți, când o 
aduceți și pe Minnie, logodnica lui 
Mickey? Că se plictisește ghidușul 
șoricel singur, printre barbarii din Ro-
mânia. Pe Minnie o punem CEO, di-
rect. Vânzătoarele alea amărâte sunt 
de vină, că doar n-or fi responsabili 
nemții. La fel s-a întâmplat și la Mi-
crosoft, și la autostrăzi. Corupții băști-
nași la pușcărie, corupătorii străini în 
libertate, cu tot cu bani. Tefeloazele nu 
fac discriminări, sunt niște torționari 
echidistanți, vor să-i bage la zbârnă și 
pe românii bogați, și pe românii să-
raci. Șoarecii Europei.

Cam o dată, de două ori pe secol, 
acestui popor i se aplică prezumția de 
vinovăție și trebuie băgat la pârnaie. 
În anchetă și la tribunal, nu trebuie as-
cultat, nu trebuie crezut, trebuie doar 

condamnat. Iar distribuitorii de ură 
(de câțiva ani îi găsiți pe facebook) se 
exprimă în termeni de plan cincinal. 
"Dosare lucrate, procent de condam-
nări". Brrrr, frigul siberian, globaliștii 
justițiari ne-au blagoslovit cu frigul si-
berian! NUP nu mai există! Cel mai 
uman concept din Drept, NUP (neîn-
ceperea urmăririi penale), e viu în 
justiția noastră ca mamutul de la Mu-
zeul Antipa. Ești cumva un magistrat 
slab dacă dai NUP? E mai bine să nu 
înțelegi nimic din chestiunile econo-
mice expuse de inculpat, și, fiindcă tot 
n-ai priceput o iotă, să te răzbuni pe 
om și să-l înfunzi la Haules? Și pe ur-
mă să vină ziaricii împuțiți să facă glu-
me - câtă originalitate, câtă inspirație! 
- cu săpunul. "Ha,ha,ha, i-a scăpat să-
punul, la dușuri!"  NUP, NUP, NUP, 
șoarecii Europei n-au dreptul la NUP! 
NUP a murit pentru români.

Schimb un pic frontul, că sunt da-
tor, de ieri. Am povestit că la Teatrul 
Național Marin Sorescu din Craiova 
și la Teatrul Național Lucian Blaga din 
Cluj nu sunt jucați Marin Sorescu și 
Lucian Blaga pentru că "sunt expirați". 
Am venit eu cu soluții, am salvat 
situația. În consecință, m-am simțit 
obligat să rezolv și alte orașe mari. La 
Timișoara a fost simplu, cu primarul 
Robu, fiindcă e artist. Când cântă la 
chitară, Robu se crede Rege. Așa că 
am convenit ca Teatrul Național din 
Timișoara să poarte numele celui mai 
important fiu al orașului, după Laszlo 
Tokes. Vom avea Teatrul Național 
Mălin Bot. La Iași am discutat direct 
cu Eminescu. L-a trimis pe Creangă 
în fața junimiștilor, iar Creangă s-a 
impus fără probleme: "bă, agaricilor, a 
zis Mihăiță să facem Teatrul Național 
Cosette Chichirău, că-i deputata noas-
tră, de la Vrâncioaia și Vrânceanu - Fi-
rea n-a mai avut Moldova așa ceva!". 
La Constanța a fost cel mai ușor. Tea-
trul de Stat s-a unit cu Teatrul Fanta-
sio, așa că Grădina Tomis și o terasa 
vor fuziona, ca să uimim turiștii cu 
Teatrul Național Andrei Gheorghe. 
Tefeloazele vor fi servite și cu mânca-
re, la Teatrul Andrei Gheorghe. Câte o 
porție de guvizi asezonată cu ierburi. 
Da, copii, da, ierburi bune, bune, us-
cate, uscate, scot și fum, dar ce fum, 
dar ce arome, poți să amețești de atâta 
plăcere gastronomică!  n
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Curtea de Conturi,  
cu glonţ pe ţeavă!

Teodorovici vrea 
baNii, NU PUșcăria
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6581 lei
1$ 3.8209 lei
1chf 4.0409 lei

Bitcoin BTC
      $ 10.688 
Ripple XRP
      $ 0.9288 
Ethereum ETH
 $ 867.43

Putin descoperă 
sărăcia ruşilor şi oferă 
rachete pe săturate 5
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Zăvoranca la extrem
Oana Zăvoranu face ce ştie mai bine: 
exagerează. Nu ştim exact cu ce au 
deranjat-o sprâncenele de au ajuns aşa
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astăzi,  
ziarul 
NaţiONal 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„Mândrie şi 
prejudecată“ 

Ziar cu DVD15 lei
Partea i
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Pe deoparte, Klaus Iohannis îmi lasă impre-
sia că joacă o dramă siropoasă, mizând pe victi-
mizarea Codruței Kovesi în fața oricui este dis-
pus  să asiste la acest teatru mizerabil, la care 
până și lumea civilizată ar azvârli cu roșii după 
actori. Ioana d'Arc a anticorupției moare pe sce-
nă la fiecare spectacol deși, logic, ar trebui să-și 
dea duhul după vâlvătăile din primul. De murit, 
se moare doar o dată. Da' de unde! E „revergo-
rată” și pusă să moară și la reprezentațiile ce ur-
mează.

Gata! duda  
a preluat 
Casa Regală 
a României!


