
ElEna UdrEa,  
UndE sUnt 

lichelele care-ți 
lingEaU inElElE?
"Gazeta Sporturilor", prin Costin 

Ștucan, a găsit-o, în Costa Rica, pe 
Elena Udrea și a făcut un dialog - re-
portaj - interviu cu impetuoasa con-
chistadoare buzoiancă, înainte cu câ-
teva zile de verdictul în Gala Bute.

Ștucan știe să scrie și a prezentat o 
Udrea de care mi s-a făcut puțin milă. 
Bate înspre o vârstă critică a femeii, 
farmecul ei e la lichidare și are bova-
risme de Evita Peron ("Netflix îmi dă 
un milion de dolari ca să facă un seri-
al cu mine", "vreau să conduc Româ-
nia" - lăsați, doamnă, lăsați!). Udrea 
reușește, însă, o descriere izbutită, 
chiar o sinteză fericită, a Mișcării Re-
zist. "Uitați-vă pe cine am susținut eu. 
Pe Cristian Preda. Pe Siegfried Mure-
șan, care a plecat din partid. Nu ți-e 
rușine? Să o faci pe moralul când ba-
nii tăi din campanie au fost de la Pi-
nalti, din Microsoft? Te duci și faci pe 
hashtag rezist în Piață când tu ai fost 
pus pe listă de Elena Băsescu și sus-
ținut de Elena Udrea."

Lichelismul și ingratitudinea nu se 
opresc aici. Dacă m-aș fi numărat 
printre zecile sau sutele de libidinoși 
care au lins inelele Elenei Udrea, as-
tăzi i-aș fi luat apărarea. Foștii lingăi 
tac, fiindcă lingăii nu sunt bărbați. Pa-
tru exemple de oameni de caracter - 

mai jos! Cartea "Împăratul  cu Șapcă, 
Regimul Băsescu și elitele sale". Pagi-
nile 821 - 822. Toată "cărămida" (1080 
de pagini) lui Radu Călin Cristea e 
așa.

"Am devenit fan al Elenei Udrea 
drept reacție la tertipurile jalnice la 
care se pretează oameni în aparență 
serioși, doar pentru a da un bobarnâc 
președinției. În loc să admită că doam-
na cu pricina posedă o capacitate de 
seducție iesită din comun, reporterii 
au căutat s-o discrediteze prin cea mai 
neinspirată modalitate: insistând asu-
pra rotunjimilor ravisante ale corpu-
lui personajului." (Mircea Mihăieș, 
"România literară", 20.07.2005). "Cor-
pului personajului"? Așa scrie un cri-
tic literar?

Omagiul lubric slobozit de Mihăieș 
a fost dus spre ebuliție spirituală de 
Patapievici, după patru ani. Actul pe 
cont propriu durează mult la acești 
yoghini ai bibliotecii. "Corpul doam-
nei Udrea este filmat în gros-plan ast-
fel încât pantecul, coapsele, sânii, de-
getele de la picioare să iasă, în mod se-
xual, în evidență. Iar acest lucru se în-
tâmplă nu o dată, ci de mii de ori; și 
nu într-o singură zi, ci zi de zi; și nu 
oricând, ci ori de câte ori vine vorba 
de ea, pe jumătate de ecran, în timp ce 
pe cealaltă are loc înfierarea." (H. R. 
Patapievici, EVZ, 03. 09.2009)

Stați un pic, să saliveze și Tismă-
neanu! "Ce face atât de grav Elena 
Udrea spre a merita oceanul de ură 
revărsat la adresa ei?" (V. Tismănea-
nu, voxpublica, 17.12.2009.) Dacă nu 
face nimic grav, du-te s-o aperi și azi, 
în Piața Victoriei!

Voi încheia cu tristul și etern nere-
zolvatul Baconschi. "Eu, Elena, sunt 
foarte bucuros să lucrez cu tine. Tre-
buie să faci eforturi monumentale ca 
să nu cazi sub farmecul tău. Ești inte-
ligentă, ești frumoasă, ești tenace... 
(Teodor Baconschi, teolog, diplomat 
și antropolog religios, Hot News 
21.11.2010)

Mai aveți tupeu să le reproșați ceva 
poeților ceaușiști? Despre amărăș-
tencele care își vând trupurile spu-
nem că sunt prostituate. Dar despre 
bărbații care scriu așa, ce spunem? 
Doamna Udrea, cât v-au costat (de 
fapt, cât ne-au costat pe noi) trubadu-
rii ăștia intransigenți cu hoții? n
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scandalUl momEntUlUi

1€ 4.6397 lei
1$ 4.0284 lei
1chf 4.0430 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.450 
Ripple XRP
      $ 0,5837 
Ethereum ETH
 $ 557,72

„Dulăul  
luI TRuMP”, 
trimiS la 
BucuReşTI!

ExclUSiV

ExclUSiV

A fost cel mai liber român în comunism, un 
statut pe care și l-a câștigat singur prin muncă, 
forță, dar mai ales talent. Lipsit de prejudecăți, 
Ilie Năstase a știut cum să-și construiască supra-
numele Nasty, iar azi, la 72 de ani, are grijă să 
nu-l facă uitat. De incidentul cu poliţia, a avut 
altcineva grijă să-l bage la înaintare pe marele 
tenismen. Cică niște personaje mondene, dar cu 
buzunarele goale, au vrut să-i dea o lecţie lui 
Nasty. Rămâne de văzut cine va primi, în final, 
adevărata lecţie...

Poți să stai liniștit și fără simțire patriotică atunci 
când vezi cum refugiata în Costa Rica freamătă de 
grija României? Cum se zbate ea să fie bine ca să 
nu fie rău? Poți să o lași în nebăgare de seamă când 
ea e cu sufletul aici și cu trupul la plajă, acolo? Vrea 
să conducă România. Un gest frumos, bun de apre-
ciat dacă ești la un pas de a fi crunt de beat și dacă 
mai poți să te exprimi coerent. De mică a vrut să 
facă asta și încă nu a renunțat. De conducerea țării 
e vorba, nu de matoleală. Treaba ei ce vrea, ce vi-
sează și ce tâmpenii dă pe gură, pe mine mă îngri-
jorează doar faptul că nu a renunțat.
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