
Generația 
Boicot are 

creierii 
compot

Încep cu știrea brută. "Emma Zei-
cescu de la TVR și Claudiu Popa de la 
Realitatea TV au fost puși sub învinu-
ire de DIICOT pentru deținere și 
consum de droguri."

Și acum, dezvoltarea știrii. Eu nu 
sunt userist, ca să mă bucur când au 
oamenii necazuri. Dar aici este vorba 
despre doi neomarxiști boicotangii, 
care exultau în direct când patronii și 
politicienii români erau plimbați în 
cătușe. Pedichiurista Emma chiar 
cânta pe post - "DNA te iaaaa, DNA 
te iaaaa!" Emma, scoate capul din li-
gheanul unde înoată bătăturile și dă-
ți cu betadină peste bot, că te-a luat 
DIICOT!  Domnilor, doamnelor, vă 
rog să deschideți pagina de facebook 
a cuconiței! Emma Boicot scrie cu ojă 
- "dacă cineva te-ar întreba de ce ești 
dispus să mergi până la capătul lumii, 
ce ai răspunde? Amabilă din fire, iu-
birea te va trage de mânecă și îți va ce-
re să o iei de mână până în ultima cli-
pă." Pentru cugetarea asta, care trebu-
ia pusă pe prospectul unui sirop de 
tuse măgărească, Emma a fost adusă 
la TVR, ca să facă emisiunea "Perfect 
Imperfect". Managerul care a avut 

ideea de a o angaja merită premiul de 
televiziune "Perfect Defect." Proble-
ma este că această pedichiuristă an-
gajată ca ziaristă e plătită din bani pu-
blici și noi iubim legea, nu-i așa? Nu 
ne plac penalii, iar Emma îi făcea pe-
nali pe oamenii hărțuiți de organe. 
Despre Claudiu Popa, prezentator la 
Realitatea TV, nu știu prea multe. Am 
înțeles că Popică Globalistu' poartă 
costumul peste o pădure de tatuaje și 
acest lucru mă încântă, pentru că res-
pect oamenii dezinhibați. M-am mo-
lipsit de la Emma, cântăcioasă în tim-
pul liber, și voi dedica un refren 
Generației Boicot. E pueril, se adre-
sează useriștilor. "Generația Coibot/ 
are creierii compot/ boicotează tot, 
tot, tot/ și a fost luată de DIICOT."

Acum trec la un subiect cu adevă-
rat periculos. Dacă n-ați observat, în 
România poți să te iei de oricine, dar 
nu de rockeri, că nu dă bine. Dacă 
spui ceva despre rockeri, ești un bar-
bar, iar Biserica e condamnată că-i 
discriminează, Doamne ferește! Să 
mă scuze useriștii! Expresia corectă 
politic este "Lenin ferește, Marx 
ferește, Cioloș ferește!" Am și eu o 
amintire din liceu, de prin '87, legată 
de rockeri, acești domni eleganți, care 
se încalță cu bocanci, vara. Aveau o zi 
fixă, în fiecare săptămână, miercurea, 
joia, nu mai țin minte exact, când se 
strângeau la Terasa Cina, de lângă 
Ateneul Român. Erau câte paișpe la 
trei beri și se scotoceau de bani ca să-i 
dea unuia, Lentzi, care pleca la 
Timișoara să cumpere de la sârbi ca-
sete cu Sepultura, inele cu capete de 
mort, ținte și alte marafeturi menite 
să ateste calineria și rafinamentul aces-
tei specii muzicoase. Iubitorii de 
cântăcioși hard erau plini de bani. În 
sensul că nu văzuseră bancnote. Aveau 
doar fise. Într-o seară, nu m-am mai 
abținut și le-am zis o chestie legată de 
igiena lor și de Sanepid. Patru sau cinci 
dintre ei s-au ridicat de la masă, ca să 
mă-ncingă. Am fugit, normal. Psihe-
delicii, după mine. Am alergat vreo su-
tă de metri și am intrat în Athenee Pa-
lace. Eu am intrat, doar eu am intrat, 
fiindcă pe dumnealor nu i-a primit 
portarul. Om lipsit de gust. Cum să 
gonești niște gentlemeni care erau 
îmbrăcați ca motocicliștii și veniseră 
în centrul orașului cu autobuzul? n

„Fantoma 
Albă” din 
10 august 
e finul lui 
PAhonŢu!

Recolta de zăpadă 
salvează turismul

România. 
Închis pentru 

renovare!

A cheltuit peste 
18 milioane de 

euro la harrods

PAG.
2 - 3

Carmen Adamescu, 
30 de zile de arest 
în luxul de acasă

Audemars Piguet 
bate selfie

PAG.
10

Anul XXII l Nr. 6197 l vINerI, 12 octombrIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

Macron vrea reinventarea 
francofoniei 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 79160

po
za

 z
ile

i

pentru de 
dimineaţă!

pagina 6

paginile 4-5

PAG.
4

PAG.
11

PAG.
6

PAG.
8

1€ 4.6674 lei
1$ 4.0391 lei
1chf 4.0826 lei

Bitcoin BTC
$ 6.273 

Ripple XRP
      $ 0,4052 
Ethereum ETH
 $ 199,44

„Călăul” 
României 
vrea să 
conducă 
europa PAG.

8-9

În orice parte ai întoarce privirea, vezi o țară 
obosită de așteptare și nepăsare. Nu suntem în sta-
re să-i primenim obrajii coșcoviți de fardurile în-
tinse peste mizeria de dedesubt. Vorbim de planuri 
de fericire, de bunăstare, de sănătate la standarde 
occidentale, de pensionari mulțumiți, care să nu 
mai iasă în stradă pentru banii promiși, de politici 
de protecție socială, vorbim despre orice. Vorbim. 
Vorbim, căci nu ne costă nimic. Între timp, gaura 
din asfaltul de anul trecut se unește cu cele de anul 
ăsta sau, pentru diversitate, ne ținem bățoși pe locul 
întâi al sărăciei europene.

Să ai carte de muncă la Stat, iată visul suprem 
în România lui 2018. Familia tradițională în pre-
zent înseamnă mama, tatăl și fiul colegi de bi-
rou la vreo primărie sau agenție guvernamen-
tală. Se cheamă marea, fericita, liniștita și de 
nimeni deranjata familie bugetară. Toți vor în 
ea, până și corporatiștii tânjesc nu atât după 
valorile ei, cât după avantajele pe care le oferă. 
Sau le oferea? Zic să vorbim la timpul trecut, că 
Orlando Teodorovici așa dă de înțeles c-ar urma 
să ne exprimăm.

orlando 
anunţă 
Jihadul: 
restructurări 
masive la Stat!


