
Sute de milioane, 
miliarde, 

catralioane de 
românce bătute

Băsescu i-a zis lui Roman "ești cel 
mai bun, Petre!" și pe urmă i-a luat 
locul în partid. De fapt, i-a luat tot 
partidul. Ponta a condus campania 
lui Geoană. Imediat după alegerile 
pierdute, s-a lăsat cu "pa, pa, Geoa-
nă!", iar Ponta a devenit șef al PSD. 
Într-o ligă mai grea, Brejnev l-a 
curățat pe Hrușciov. Sigur, nici 
Hrușciov nu era un îngeraș. Fostul 
bufon al lui Stalin îi mazilise și el pe 
Beria și pe mareșalul Jukov. 

Domnule Dragnea, poveștile as-
tea vă spun ceva? Asta înseamnă că 
facțiunile din PSD sunt mai puterni-
ce decât Bruxelles și "justiția indepen-
dentă". Nu sunt trist deloc. Deși ar 
trebui, fiindcă am fost acuzat că sunt 
"omul lui Dragnea". Ce contează că 
nu am vorbit în viața mea cu liderul 
amfibiu și vâscos? L-am sunat o sin-
gură dată. În campania pentru alege-
rile FRF. Voiam să aflu din gura lui pe 
cine susține. Înainte i-am dat un sms, 
să mă prezint. Nu mi-a răspuns. Poa-
te că nu i-a plăcut cum i-am descris, 
în articole, șobolanul de sub nas. Sau 
poate că a considerat că sunt prea fra-
ier pentru el. Pe urmă, a zis că ar vrea 
să câștige Ionuț Lupescu. Și ați văzut 
ce s-a întâmplat. Lupescu a primit un 

dublu sărut sicilian. Dragnea l-a pu-
pat și cu mustața lui Vasile Dâncu. Se 
mai întâmplă. Oricum, eu sunt fasci-
nat de sicilieni și îl detest pe deificatul 
procuror comunist (cu acte și cotizație 
la zi) Falcone. În Sicilia și în tot sudul 
Italiei, chiar și religia e de partea "oa-
menilor de onoare" - ghilimelele te 
mai salvează de exagerări. Am citit 
într-un policier cu Montalbano că un 
broscar ținea în casă un ex-voto (o 
icoană, în traducere urechistă) în ca-
re se ivea dintre norișori San Genna-
ro sau San Calogero, iar Sfântul îi 
învăța pe briganzi cum să scape de 
carabinieri.

Dragnea cu ale lui, noi cu ale noas-
tre. Când se ceartă ăștia în PSD, e să-
nătos să scrii ceva de inima dulce des-
pre neomarxiștii atei din Piața Victo-
riei. Potrivit statisticilor livrate de 
propagandă, sute de milioane, miliar-
de, catralioane de românce sunt bătu-
te. Chiar și pe creatorul de modă Răz-
van Ciobanu l-a caftit fostul iubit. 
Dar știți cine le bate pe cucoane? Eu 
și preoții. În campania asta electorală 
m-am oferit să fiu taximetrist - gratis 
pentru orice preot care vrea să mear-
gă într-o școală și să vorbească despre 
"Biserica, Maică Spirituală a Neamu-
lui Românesc" (Mihai Eminescu). 
Știu că apologeții elitelor muiste ar 
vrea să-l pună iar la index pe Emi-
nescu, dar nu se mai poate. Aș duce 
preoții și în Piața Victoriei, dar foarte 
puțini se mai bagă la exorcizări. Și pe 
drumurile astea cu mașina, eu și 
preoții (soborul a devenit brigadă) 
oprim în dreptul semafoarelor și 
bang- bang, snopim toate femeile. 
Dar numai când stopul e roșu, fiindcă 
respectăm legea. Pe bunicuțe le încin-
gem cu bâte de baseball, iar pe gravi-
de le pocnim cu portierele, ca să nu 
mai aibă ce adopta homosexualii 
miloși. Le tocăm și pe alea din auto-
buz, că oprim și în stații. Ca să iasă bi-
ne statistica, unitatea de măsură a bri-
găzii noastre e autobuzul. "Azi am 
smardoit 73 de autobuze cu femei." 
Dar până la un infinit de infinite de 
românce martelate mai avem de lu-
cru. Și când se întoarce acasă, viteazul 
din mine simte o apăsare, dinspre 
creștet spre ceafă. Conștiința, remuș-
cările? Nu. E papucul nevestei. Și are 
doar 36 la picior. n

SRI taIe 
fIRul 
roŞu!

firea, 
mai bine 
pleacă!

trei elevi români, în 
topul cercetărilor uE

Ponta, 
circarul 

Sistemului

rareş Bogdan 
#rezistă pe banii 

Hidroelectrica

Multinaţionalele, 
mai tari ca 

Parlamentul

Putin, lunetistul Rusiei

PAG.
4

Anul XXII l Nr. 6182 l vINerI, 20 septembrIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Cafeaua fără cofeină: clorură 
de metilen şi dizolvant de ojă 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 28160

Po
za

 z
ile

i

andreea 
bănică sau 
cum să 
întâmpini 
weekendul

paginile 8-9

paginile 4-5

PAG.
6-7

PAG.
4-5

PAG.
8-9

PAG.
11

Bădălău 
cere 
„omerta” 
la DNA! PAG.

3

AuDIo Șoc

1€ 4.6519 lei
1$ 3.9743 lei
1chf 4.1133 lei

Bitcoin BTC
$ 6.424 

Ripple XRP
      $ 0,3655 
Ethereum ETH
 $ 210,68

Intervențiile lui Victor Ponta nu mai au pu-
terea de a stârni revoltă. Nici măcar hazlii nu 
mai sunt. Înainte, când îl auzeam ce prostii de-
bitează, măcar mai râdeam, ca atunci când în-
cerca să convingă lumea că țelul lui este să lupte 
împotriva lui Iohannis. După aia, ne-am con-
vins. Acum, provoacă doar silă și o infinită stare 
de lehamite. Poți să fii iritat de un Ponta care 
atacă la baionetă PSD, în condițiile în care doar 
că nu s-a jurat cu mâna pe icoană că nu va lupta 
împotriva foștilor colegi? Nu. Doar ți se întoar-
ce stomacul pe dos.
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excluSIv

Am urmărit-o cu atenție pe Gabriela Firea în-
tr-o emisiune televizată. Nu am înțeles de ce s-a 
dus acolo. Nu a venit cu nimic nou. Mă așteptam 
să facă dezvăluiri tari de tot, de genul „Dragnea 
a furat banii de la FNI” sau „Dragnea, regele con-
trabandei cu știuci din Belina”. Nici pomeneală, a 
fost aceeași zeamă reîncălzită, cu tăiței uscați pe 
marginea farfuriei.


