
ZevZecul 
important 

Găbiță 
oprea

Datorită flerului pe care îl are 
Tache (a anunțat în "Național", de 
ieri, că Gabriel Oprea vrea să scoa-
tă din comă partidul lui Vadim), 
pot să scriu și eu despre un subiect 
care se cam fâsâise.

Băieții din sistem i-au suflat bi-
ne acestui Napoleon al polonicu-
lui. Partidele naționaliste au viitor, 
au chiar și prezent, ele devin deja 
o alternativă la Merkel și la UE. Și 
ce mare lucru pentru Oprea să fie 
holograma afazica a lui Vadim du-
pă ce a făcut instrucție cu Statuia 
Libertății? Scuze. Oprea a sculptat  
Statuia Libertății. I-a pus și baterii. 
Când generalul de azepeuri (cei 
trecuți de 45 de ani știu ce înseam-
nă azepeurile) vine La New York, 
Statuia Libertății îl salută de poc-
nesc gazele din azepeuri până la 
Washington. 

Poate că vă era dor de UNPR, 
această rușine care unește PDL al 
lui Băsescu și PSD din perioadele 
Năstase și Ponta. O varză politică 
precum UNPR n-are corespon-

dent pe planetă. Combinagii 
scorțoși. Activiști de partid care 
săltau fonduri europene. Război-
nici de popotă ajunși generali imo-
biliari. Și, în fruntea lor, cel mai 
caraghios, dar și cel mai lipsit de 
umor dintre ei -  Găbiță Oprea, un 
adevărat Napoleon al polonicului. 
Iar generalul nea Puiu Iordănescu 
(să trăiți!) e cel mai bun la grama-
tică din tot partidul.

Fiind ațos, constipat la minte și 
la limbă, incapabil să ocolească ri-
dicolul, Oprea este zevzecul im-
portant al carnavalului nostru po-
litic. Acum, când generalul care 
nu a tras nici cu praștia vrea să se 
întoarcă pe frontul mascaradei, 
trebuie amintite două fapte de vi-
tejie neglijate după ce a dat noroc 
cu Obama, folosindu-se de brațul 
lui Băsescu. Pe vremea când stătea 
la bloc, Oprea își umpluse ușa 
apartamentului cu plăcuțe pe care 
erau inscripționate demnitățile. 
Mărețului conducător de doctora-
te îi ridică probleme până și cel 
mai simplu acord în limba româ-
nă, dar titlurile universitare și gra-
dele militare curgeau de la vizor 
până la preș. Asta a fost prima în-
tâmplare din ciclul eroic.

A două e și mai tare. A avut loc 
pe vremea când Năstase era pre-
mier și mi-a istorisit-o un fost 
consilier și prieten al acestuia. 
Consilierul se afla în biroul lui 
Năstase. În timp ce vorbeau, l-a 
sunat nevasta. Omul a răspuns, nu 
se formaliza, chiar dacă în fața lui 
stătea șeful guvernului. Femeia a 
început să-i povestească o chestie 
casnică, dar se exprima în viteză. 
"Ce e, dragă, unde ești și cine te 
grăbește așa?" "Sunt la coafor și a 
zis patroana că la ora două nu tre-
buie să mai fie nicio clientă aici, 
pentru că vine soția lui Gabriel 
Oprea și vrea să fie singură în tot 
salonul." Consilierul a luat foc. 
"Nu te miști de acolo, tragi de 
timp, mai faci o pedichiură, o ma-
nichiură, nu mă interesează, dar, 
repet, nu pleci nicăieri!" A închis 
și pe urmă i-a spus lui Năstase: 
"Vezi, Adriane, de-aia ne urăște 
lumea!" n  

Putin  
dă în 
România 
cu băţul 
Orban

Dăncilă colecţionează 
plângeri, PNL se duce-n cap 

Iohannis nu 
are niciun plan 

de rezervă

Putin a 
învins 

Spania 
la ruleta 

rusească

Genţile Louis 
Vuitton, sursă 

de milioane 
în România

PAG.
2 - 3

DIICOT şi Parchetul 
General fac concurenţă 

neloială DNA-ului

Trump:  
UE este 
mai rea 
decât 
China

PAG.
4-5

Anul XXI l Nr. 6127 l mAr}I, 3 IulIe 2018 l 2 leI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Italia vrea o ligă 
naţionalistă 
paneuropeană

5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 72160

po
za

 z
ile

i

„iubire, împlinire, familie, 
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1€ 4.6610 lei
1$ 4.0043 lei
1chf 4.0324 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.353 
Ripple XRP
      $ 0,4555 
Ethereum ETH
 $ 450,88

ExCLUsIV
DRAGNEA, 
TAIE 
PORCUL îN 
CsAT!

Mai e puțin și se face luna de când Curtea 
Constituțională a decis că președintele Klaus Io-
hannis trebuie să o demită pe Laura Codruța 
Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA. Pen-
tru asta, nu era nevoie decât decât ca decretul de 
revocare să fie semnat. Ministrul Tudor Toader 
a pus capăt speculațiilor privind termenul de 
aplicare, precizând că „decizia  CCR produce 
efecte juridice de la momentul publicării în 
Monitorul Oficial, fără vreun termen de citire 
sau de înțelegere”, după cum plusează orbește Io-
hannis. paginile 4-5

Niciodată în istorie nu s-a dat o bătălie mai 
mare pentru resurse ca cea din prezent. Toată 
planeta e un focar de conflicte, deasupra lor plu-
tind o miză uriașă: supraviețuirea marilor „im-
perii” prin acapararea resurselor energetice. Am 
spus din fericire, dar până acum n-am dovedit că 
apreciem cadoul divinității, așa că prezentăm sec 
o realitate ce ne poate fi favorabilă - la nivelul 
Uniunii Europene, România este a doua forță de 
pe piața gazelor naturale! paginile 8-9
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