
Intelectualii 
Elenei Udrea și 
intelectualii lui 
Fidel Castro

Stând prea mult cu Traian Băsescu, 
Elena Udrea nu prea avea de unde să 
știe cum arată un intelectual. Așa că 
și-o fi zis "uite, fată, intelectualul!", 
când l-a văzut pe globalistul Cristian 
Preda. "Merge strâmbeanu, îi bat 
tacheții, îl trage și o planetară spre 
dreapta, e și palid, și ochelarist, are tot 
ce-i trebuie", cred că a continuat Udrea, 
în sinea ei, că e discretă.

Într-o lume zdravănă, Cristian Pre-
da, prietenarul Monicăi Macovei, n-ar 
fi avut  de-o carne-n ciorbă. În 2014, 
Udrea și PMP l-au făcut pe Preda eu-
roparlamentar. Monica Macovei a fost 
și ea aleasă pe listele PDL. Imediat du-
pă triumf, Preda a declarat că el și Ma-
covei au abordat "strategii diferite de 
a-și înnoi mandatele". Cu alte cuvinte, 
deontologul Preda a trădat-o pe Udrea. 
Se trezise incoruptibilul din el, deși, în 
2009, fusese ales parlamentar, simplu 
parlamentar PDL, după o campanie 
stipendiată din banii Microsoft.

Zilele trecute, europarlamentarul 
globalist și anticorupt Preda a scremut 
un articol (în scris e expresiv ca "Mo-
nitorul Oficial") despre situația din 

Iran, unde a fost el să rezolve conflictul 
cu SUA.  A reprezentat Europa, nu te 
joci cu Preda! "Noi, europenii, suntem 
într-o poziție complicată, fiindcă, du-
pă alegerea lui Trump, dosarul Iran a 
devenit o temă care a tensionat relația 
UE cu Statele Unite (...) Iranienii au 
fost încântați să vadă că miniștrii de 
Externe din cele 28 de țări ale UE au 
spus la unison că o revenire asupra ter-
menilor înțelegerii e imposibilă. Ei 
așteaptă ca europenii să-i convingă pe 
americani să nu mai facă presiuni pen-
tru stoparea programului balistic ira-
nian." Obscurantismul și năbădăile 
războinice ale iranienilor nu fac obiec-
tul textului meu. Ideea e că lucrurile s-
au complicat "după alegerea lui 
Trump". Ce i-a mai încurcat Trump pe 
pupincuriștii zgripțuroaicei dolofane 
Hillary Clinton! Ce l-ar mai aresta Pre-
da și Monica Macovei pe Trump! 
Chiar așa, de ce nu i-ați trântit un do-
sar penal, când ați văzut că are șanse să 
iasă președinte al SUA? Aaaa, n-ați pu-
tut să-l hingheriți ca pe români?

Mi se pare foarte amuzant că 
Internaționala Rezist (noul Komin-
tern) are politruci mai slabi decât UR-
SS sau Fidel Castro. Și comuniștii 
vechi plăteau propaganda. Dar ale-
geau ticăloși sau visători de geniu, de 
la Sartre la Marquez. Am o povestioa-
ră. La începutul anilor '60, Fidel Cas-
tro l-a contactat pe Gabriel Garcia 
Marquez, printr-un ziarist mexican, 
ca să-l convingă să se întoarcă din Ve-
nezuela și să facă la Bogota un ziar an-
tiamerican. Castro i-a trimis lui Ma-
rquez 10000 de dolari prin prestigioa-
sa Royal Bank of Canada. Așa a apă-
rut (și) în Columbia celebra "Prensa 
Latina", fondată în Cuba de Che Gue-
vara. "Prensa Latina" era foarte des ci-
tată și la Telejurnalul nostru, din peri-
oada ceaușismului târziu.

Europarlamentarii României se 
ocupă cu prostii - de importanță 
universală, bineînțeles - în timp ce 
patronii români sunt batjocoriți. În-
că o poveste. Mică, mică. Orice coa-
gulare de prieteni are glumețul gru-
pului. În urmă cu doi - trei ani, când 
se adunau la un restaurant mai mulți 
afaceriști români, glumețul grupului 
zicea "băieți, să înceapă pariurile! 
Care dintre voi se duce la pușcărie?" 
Astăzi, întreabă "care dintre voi se 
duce PRIMUL la pușcărie?" n
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6539 lei
1$ 3.7867 lei
1chf 4.0377 lei

Bitcoin BTC
      $ 10.150 
Ripple XRP
      $ 0.9412 
Ethereum ETH
 $ 823.07
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„Bunesa” style
Înaintea unei „partide” mari, oana marica 
întră în cantonament

astăzi,  
ziarul 
naţional 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„Jane eyre“ 

Ziar cu dVd 15 lei
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Cătălin Harnagea este un personaj misterios. 
Din șef al unei agenţii de presă fără viitor, și care 
a ars la timp, omul a ajuns să conducă SIE. 
Acum, deși e plătit din buzunarul poporului, 
omul stă de veghe câte 3-4 ore pe zi la Antena 3 
unde a devenit noul „părerolog” de serviciu.

Tăriceanu, de 
care parte 
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