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1€ 4.6325 lei
1$ 3.9946 lei
1chf 4.1001 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.264 
Ripple XRP
      $ 0,2599 
Ethereum ETH
 $ 185,69

RadIcal... 
de Tatoiu

AmAnte  
și regine 

 Titlul nu îmi aparține.Ca să nu mă 
trezesc cu vreun proces al vreunei loca-
tare a haremului politic românesc. E ti-
tlul unei cărți  “Il Potere Delle Donne”, 
scrisă magistral de jurnalista Benedetta 
Craveri, a cărei traducere am sponsori-
zat-o în 2006 la Curtea Veche. Pe atunci 
Elena Udrea era pe cai mari. Mama Omi-
da din mine a avut o revelație și am invi-
tat-o la lansare. Eu nu am fost prezentă. 
Ea a venit. Ca să înțelegeți ce urmează, 
mai ales dacă nu sunteți posesori de sex 
slab, vă recomand o lectură cu creionul 
și bilețele roz de pus între file așa cum 
șefele le primesc pentru a semna, lipite 
pe foile documentelor  din mapă. Dacă 
citiți cartea în timp ce în fundal televizo-
rul vibrează de încăierarea politică a mo-
mentului revelațiile curg. Femeia, eterna 
poveste, construiește istoria .Nu cu mere 
dăruite cu un zâmbet promițător. Bărbații 
adorm altfel decât cu Alba ca Zăpada. 
Care în politică nu mai există de când 
corsetul și sutienul a fost înlocuit cu pan-
taloni. Când bărbații se duelează, au re-
guli ale compromisului, au secunzi și 
doctori care să evite ireversibilul. Când 
femeile se încaieră nu curge doar sânge. 
Se schimbă modelele cunoscute. Se fina-
lizează cu amputare. Unii purtători de 
accesorii masculine au naivitatea că pot 
să controleze femeile. Eventual pe cele în 
fuste și doar până se îmbracă de birou. 
Femeile purtătoare de pantaloni sunt 
mai versatile și “greu de ucis”. Norocul 
masculilor cu meniu diferit. Manipula-
rea “lebedelor” lui Truman Capote este o 
dovadă că pe termen scurt, femeile în 
pantaloni pot fi manipulate. Pe termen 

lung tot ele câștigă... Femeile care ajung 
în funcții de decizie, într-o lume a 
bărbaților, sunt alese de bărbați. Dacă ele 
ajung să le taie “părul’ înseamnă că ei 
sunt slabi și vulnerabili. Există femei și 
femei. Există femei “regine”. Reginele au 
prinți consorți. Prinții consorți sunt pre-
cum numărul doi într-o organizație. Gâ-
tul care învârte capul reginei. Mușchii 
gâtului lucrați în timp pot fi foarte versa-
tili. Există și femei “amante”. Nu va 
gândiți la amantele definite de serviciile 
sexuale. Există amante definite de servi-
cii mult mai perverse. Dacă plăcerea re-
gelui necesită variațiuni, plăcerea pute-
rii, plăcerea violenței, plăcerea băilor în 
aur. Aceste concepte sunt exemplificate 
remarcabil în cartea despre care vă vor-
besc. Extrapolați, va rog, în vremurile 
noastre de-a lungul și de-a latul acestei 
planete. Multe regine și mai multe aman-
te deoarece bărbatul este în minoritate 
planetară și nu a fost creat să fie mono-
gam. Din nefericire pentru sărmanul sex 
tare, reginele exercită puterea navigând 
încoace și încolo pe tabla de șah, iar 
amantele  negociază puterea în budoar. 
Bruiaj total. Budoarul care în loc de pat 
are un birou și multe telefoane roșii cu 
cristale și ceva device-uri made în Pana-
ma. Din păcate, bărbaților de la putere le 
plac femeile “amante”, cele care au plăce-
re la plăcerea LUI  și asta îi distruge. Pen-
tru că nu o să știe niciodată când femeile 
care nu trădează în 99% din cazuri  încep 
să trădeze pentru un alt EL în 1% din ca-
zuri. L-am văzut aseară pe EL MAXIMO, 
proprietar de razmeriță în harem. Avea fi-
gura bărbatului prins de nevastă cu aman-
ta de la muncă, care s-a împrietenit cu 
băieții de la pază după ce le-a promis că la 
divorț are asigurate 51% din acțiunile 
FIRMEI. Ce urmează în haremul politic 
românesc?  Eunucii știu mai multe. Să ui-
tăm de opoziție. E ușor. Ea nu există. Deși 
și ea are un harem politic corect de care 
mă tem. Mai deștepți au fost la UDMR, ei 
nu au fost niciodată în opoziție. Ei nu au 
harem, în schimb au budoare de tip nou 
fără computer așa cum fac și sponsorii 
lor. După razmeriță o să avem un nou gu-
vern PSD ceea ce e normal și logic dacă 
evaluez masa de votanți din “intelighenția” 
noastră din care am avut o mostră la des-
chiderea anului școlar. Statul de drept în 
gușa celor care parcheză pe trecerea de pi-
etoni și strivesc copiii altora ca să ajungă 
la copilul lor care a fost înscris la școala 
cea mai bună din București cu o mică fen-
tă de “flotant”. De data asta de eunuci. 
Oricum mai bine decât acum. Nimic nu 
poate fi mai rău decât Hoții care strigă 
HOȚII pe Oda Bucuriei.  n

Am renunțat să mai privim înainte. Nu ne mai 
interesează ce urmează să se întâmple. Privim 
doar la stânga și la dreapta, furați de mirajul ieftin 
al huiduielilor și al replicilor dospite în mârlănie. 
Căscăm gura la prostia politică ce ne înconjoară și 
spunem să ferească Dumnezeu de mai rău. Există 
și mai rău? Nu cred. Mahalaua politică s-a întins 
peste tot, îți astupă repirația și te sufocă. Ne amă-
gim că la alegeri o să știm cum să votăm și vom 
scăpa de mizeria asta în care ne-am băgat sau am 
fost târâți. Am mari rezerve că va fi așa. Vom 
schimba doar niște nume și, în rest, vom împinge 
mahalaua spre mâine. pagina 5

Domnul Cristian Preda este un viitor fost 
europarlamentar român. A trădat și PDL, și 
PMP, pierzându-și orice credit politic. Iar la 
Bruxelles s-a ocupat cu prostioare de importanță 
universală, cum ar fi anticorupția macoveistă 
sau idealurile antireligioase și antibusiness ale 
Organizației Rezist (Noul Komintern).

În 22.02. 2018, l-am descris pe Preda într-un 
articol și credeți-mă că nu merită să-mi stric ta-
lentul de două ori pe un propagandist. Reproduc 
câteva fraze de acolo. Sunt proaspete, nu mai 
pun ghilimele. Dar cred că o să le mai împănez 
puțin, ca să se potrivească la meserie cu persona-
jul deja împăiat politic. pagina 4
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