
Tefeloază tristă, 
scoate-ți mucii 

din batistă!
Dragi români, nu vă bucurați! Te-

feloazelor, nu vă mai tăvăliți în chi-
nuri! Abuzurile, teroarea nu s-au ter-
minat. Încă se bagă nevinovați la 
pușcărie. Condițiile din închisori sunt 
tot ca în Turcia, iar eliberarea condi-
ționată nu se respectă. Prietenii mei 
Victor Becali și Borcea sunt tot acolo, 
deși au făcut mai mult de două treimi 
din pedepse și au câștigat sute de zile, 
legal, prin muncă. Un bunic și un tată 
a șapte copii au fost uitați în universul 
concentraționar, ca prizonierii găsiți 
de Rambo în lagărele din Vietnam.

Iar au ieșit tefeloazele la miting, ca 
să-și apere realizarea - 100000 de ani 
de pușcărie, cu executare. Trei, cinci, 
maximum zece mii de caraghioase 
tefeloaze, cu mintea unor somnoroa-
se păsărele, vor să schimbe Constituția 
pentru că nu le-a convenit decizia 
CCR. Niște agitați și agitatori comici, 
până la urmă. O comunitate autointi-
tulată "rromă" da, cu o violență simi-
lară, din mâini, din țurloaie și din 
fălci ca să-și scape rudele (frați, fii, 
cumnați) din pârnaie.Tefeloazele se 
agită așa ca să trimită la pușcărie niște 
oameni pe care ele (ei) nu îi cunosc 
personal. "Dar au furat viitorul 
copilașilor noștri". Își bagă urmașii la 
înaintare mai rău decât pirandele ca-
re aruncă-n gabori cu puradeii.

Ca să fim corecți, foarte puține tefe-
loaze sunt stipendiate de Soros. 95% 
dintre ele (ei) nu vor bani ca să țipe, în 
Piață. 95% dintre ele (ei) țipă pentru că 
n-au bani de Centrul Vechi. Lozincile 
lor - foarte originale. "Corupția ucide", 
"Ciuma Roșie" și tot așa. E normal. Te-
felistul cel mai proaspăt la minte are 102 
ani (Mihăiță Șora) și s-a dezvirginat po-
litic cu Ana Pauker. Mie mi-a plăcut 
mult când  neomarxiștii atei au zbierat 
"Nu scăpați, nu scăpați!". Imediat a ve-
nit replica de la Parada Gay. "Cum, nu 
scăpați? În fund nepupați? Sau în fund 
ne pupați!" Atenție, e o fentă semantică 
și o diferență de abordare sexuală între 
"în fund nepupați" și "în fund ne pupați!" 
Entuziasmante mi s-au părut și mo-
mentele din iarnă, când tefeloazele pro-
iectau un ochi belit pe un bloc. Și sub 
ochi scria "vă vedem!" Ce vedeați? Poa-
te o vedeați pe vecina noastră, ieșită pe 
balcon. "Frumoasă-i vecină noastră,/ 
Scoate dosul pe fereastră,/ să vedeți cu 
toți/ că are chiloți." Folclor urban, ver-
surile nu-mi aparțin. Ale mele sunt as-
tea. "Tefeloază tristă,/ scoate-ți mucii 
din batistă,/ rezistă, javro, rezistă,/ bo-
citoare stalinistă!" Ați terorizat o țară, 
v-ați crezut Kings of the World, dar ați 
dat de King of the Word!

Tefeloazelor, regruparea în viteză și 
ușcheala în Centrul Vechi, fiindcă vă 
așteaptă acolo, ca să va cinstească, 
oengeul Treponema Pallidum! Cău-
tați pe net, ca să vă convingeți ce oen-
geu viguros e Treponema Pallidum! 
Grăbiți-vă, Treponema Pallidum vă in-
vită la dans, la un (b)lues! n

Românii, ascultaţi 
cu milioanele de SRI!

Iohannis  
şi politica 

sfidării

Macron mârâie 
la Trump: 

PAG.
11

Anul XXI l Nr. 6105 l vINerI, 1 IuNIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Cutremur la Real: 
Zidane pleacă!

CamelIa 
Bogdan, 
suspendare 
cu repetiţie
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Gina Pistol, 
mesaj 
pentru 
Smiley:  
iar te culci 
nemâncat
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Serviciile,  
în spatele 
„metodei 
accidentul”!
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„DECAPAREA“ LUI BLAGA

1€ 4.6485 lei
1$ 3.9734 lei
1chf 4.0343 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.575 
Ripple XRP
      $ 0,6136 
Ethereum ETH
 $ 577,86

Un noU 
„ColeCTIV” 
pRegăTiT 
penTRU 
SepTemBRIe!
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În sfârșit, adevăratul sens al spuselor lui Klaus 
Iohannis, imediat după numirea lui ca președinte, 
și-a arătat nuditatea grețoasă. „Voi face o altfel de 
politică” a însemnat, pe rând, politica vacanțelor 
personale, apoi a dezinteresului, a ocolirii subiec-
telor fierbinți. Apoi, a însemnat politica lingușirii 
UE, a muțeniei, a incitării la războiul români-
lor cu românii, a jignirilor grobiene, a confor-
tului personal și a tupeului împins dincolo de 
limitele funcției. Și lista nu e completă. Acum, 
cetățeanul scos președinte de calculator își 
exhibă cinic încă o față a politicii pe care o prac-
tică. Politica sfidării.

paginile 4-5

„Asasinatul” ziaristului rus 
Arkadi Babcenko, un copy-paste 
după o poveste cu Securitatea  
lui Ceaușescu

„Afacerea 
Tănase”,  
lecţie pentru 
eternitate

Naşul Oprea, 
dezamăgit  

de finul ponta
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Război!
România, bună de plată 
în cazul închisorilor CiA


