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Tefelistul fruntaș și ridicol Cris-

tian Preda plângea cu muci uscați 
pe facebook. “Joi îmi iau rămas 
bun de la Parlamentul European”. 
Du-te sănătos și du-te încolo! Dar 
Elenei Udrea i-ai mulțumit? Fi-
indcă ai câștigat, în două mandate, 
câteva sute de mii de euro. Poate 
că ai sărit peste million. Datorită 
meritelor tale te-ai așezat cloșcă 
pe conturi dolofane, nu-i așa? Dar 
dacă îi punea Udrea, înaintea ta pe 
lista pentru Bruxelles, pe Bacon-
schi, Papahagi și Paleologu? Toți 
trei știu mai multă carte decât tine, 
toți trei scriu mai bine decât tine, 
toți trei sunt sunt niște intelectuali 
mai îmbisericiți decât tine. Să pre-
supunem că Udrea va fi expulzată 
din Costa Rica. Eu nu vreau, fiind-
că îmi e mai simpatică decât nea 
Gusti Aiud și decât malaca analfa-
betă și torționară - știi tu, Preda, 
cine e malaca. Spune, Preda, spu-
ne, o să-i duci și tu o floare Elenei, 
la pârnaie? De când Udrea are ne-
cazuri, ai apărat-o? Când prietenii 
mei au ajuns la închisoare, eu mi-

am luat înjurături pentru că am 
sărit pentru ei. Așa procedează 
bărbații.

Dar stați așaaaa, că se întâmplă 
lucruri și mai comice! Doamna 
Emilia Șercan, o celebră ancheta-
toare de doctorate luate la mișto, 
zice că a fost amenințată cu moar-
tea. Poate cu moartea pasiunii, cu 
moartea în vacanță sau cu “Moar-
tea semnează indescifrabil”, de Ro-
dica Ojog Brașoveanu. Dacă 
Șercan ar fi citit-o pe Rodica Ojog 
Brașoveanu, ar fi învățat să scrie și 
să-și facă anchetele. Pe 16 august 
2017, madam Șercan, autoare Hu-
manitas și cadru universitar, a lă-
sat pe facebook jenibila formulare 
“deontologie profesională”. Sintag-
ma “deontologie profesională” este 
un pleonasm generat de neoplasm 
universitar generalizat în SNSPA - 
Ștefan Gheorghiu de tip nou. La 
Ștefan Gheorghiu “pe vechi”, “omul 
nou” se îndopa cu ateism DE FRI-
CĂ și mergea la Biserica tot CU 
FRICĂ, dacă era naș, ginere sau îi 
murea cineva. La Ștefan Gheor-
ghiu de azi (SNSPA), “omul nou” 
se îndoapă cu ateism DE PLĂCE-
RE și înjură Biserica tot cu PLĂ-
CERE. “Deontologie profesiona-
lă”, Șercanco, “deontologie profesi-
onală”? Și mai ai tupeul să te bagi 
în jurii care evaluează scrisul? Fe-
licitări și “Editurii Humanitas”, fi-
indcă s-a întors la menirea de 
“Editura Politică”! Imediat după 
revoluție, “Humanitas” îi publica-
pe interbelicii care au cochetat cu 
legionarii, iar acum tipărește cărți 
de propagandă semnate de Emilia 
Șercan și Ramona Ursu, aceste Su-
zanici Gâdea updatate. “Humani-
tas” l-a premiat și pe nea Gusti 
Aiud. Constantin Noica, un om 
care a suferit în închisorile comu-
niste, ar fi mândru de elevul său. 
Liiceanu e elevul lui Noica.

A fost Emilia Șercan amenințată 
cu moartea, extraordinici, extramo-
rocar! La sfârșitul anilor ‘90, râdeam 
când îmi transmiteau că îmi taie pa-
tru degete niște băieți cu adevărat 
periculoși, care n-aveau nevoie de 
doctorate ca să facă bani. n
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Seara, Procurorul General al României a de-
pus la Consiliul Superior al Magistraturii cererea 
de pensionare. Dimineața, cu o grabă ce n-a mai 
trezit nimănui suspiciuni ca în cazul altora care, 
cu o revendicare în mână, așteptau ca superiorii 
magistraturii să dea cu zarul sau să sune pe cine 
trebuie, ei bine, dimineața, cererea a fost aproba-
tă. Acum, liber de contract, Nea Gusti va avea 
timp să meargă în Golful Mraconia, la Cazanele 
Mici, și să-l întrebe pe Decebal dacă i-a plăcut 
cum a pus justiția botul la niște brățări despre ca-
re el încă mai crede că fetele dace le-au scăpat de 
pe mâini când jucau lapte gros cu romanii, la Sar-
mizegetusa. pagina 5

Cu asemenea cifre, nici c-o să pupăm vreodată 
intrarea în spațiul Schengen: Administrația Portu-
rilor Maritime Constanța tocmai ce a anunțat că 
traficul de mărfuri în porturile românești a înregis-
trat o nouă creștere! E clar, dacă informația asta 
ajunge și la Bruxelles, iar îl doare ficatul pe Tim-
mermans și pe noi ne paște o nouă bătăiță la palme 
în fața clasei! România nu doar că refuză cedarea 
(administrarea) Portului Constanța către Olanda, 
dar se încăpățânează să facă o acerbă concurență 
Rotterdamului și nu e bine deloc, nu așa a fost înțe-
le gerea când a intrat în UE!


