\&quot;Brusli era om ca noi, avea griji, dar si nevoi!\&quot;
Da, stiu: ploua cu amenintari ca vin autostrazile peste noi, fulgera cu promisiuni, tuna cu "le facem
noi!", trazneste cu "noi, priceputii, nu incompetentii aia!", prapad, ce mai. in plin sezon de precipitatii doar nu-i doare gura sa ne precipite tot ce poate fi nada pentru bizon - ia uite ce rautate de titlu scoate
Gandul pe carosabil: "O noua amanare pentru Autostrada Sibiu - Pitesti". Alo, ia stati un pic, nu se poate
ma, asa ceva. Pur si simplu nu se poate. Ia, nu-i nimeni sa reformuleze? ... Nu? Ca uite, eu i-as fi zis mai
degraba ... aaa, ma si stiam, ... na, drace, ... a, da, "Autostrada Sibiu - Pitesti ramane pe drumuri"!
Optimistii n-au decat sa ia de bun ce promisiuni ne mai molfaie alesii. Bai, ce elegant le-am zis cretinilor
"optimistii"!
Halep! Hop! # Nici nu i-a dat bine rusinica Halep Serenei, ca Viorel s-a si cocotat pe victoria
Simonei, aratand ca, daca-i musai, e tare-n tenis: "in plina campanie electorala, premierul Victor Ponta
s-a folosit, din nou, de imaginea Simonei Halep, felicitand-o pe Facebook, la doar cateva secunde dupa
victoria impresionanta impotriva Serenei Williams, de la Singapore. Emotia momentului si entuziasmul
postarii nu i-au impresionat pe cei care i-au citit postarea, internautii reprosandu-i premierului nu are
niciun merit pentru meciul castigat de tenismena". Peste Ocean, presedintele Obama cica ar fi fost vazut
descalecand de pe infrangerea Serenei Williams. Faptul ca de postat n-a postat nimic dupa meci, nu
credeti ca-i edificator?
# Yahoo News: "Introducerea scolilor de corectie in acest secol ar insemna un pas urias inapoi. Un
specialist in educatie a discutat cu cititorii despre solutiile care pot stopa fenomenul violentei in scolile
din Romania". Asa o fi, dar buda? Cu buda ce ne facem? Cum care buda? Buda care locuieste in fundul
curtii in scolile de la tara, buda aiadin ce secol o fi facand parte?
Cosoveni, made in UE
# Daca-n Cosoveni, un drum judetean n-ar fi fost asfaltat, cu bani europeni, peste canalizarea fara
bransamente la locuintele localnicilor, n-as fi scris, poate, niciodata. Cum asfaltul a fost turnat, desi
canalizarea inca n-a aflat ce-i ala racord, merita sa scriu. Şi daca tot scriu, cum sa nu scriu si ca asfaltul nu
poate fi spart, pentru a face loc racordarii, fiindca el, asfaltul, e-n garantie. Ori cu garantia pe o lucrare
facuta cu bani europeni, nu te joci, se stie! Vestea proasta e ca localitatea asta, Cosoveni, nu se afla in
Africa, asa cum s-ar putea crede. Vestea din cale-afara de proasta e ca fix in Dolj obisnuieste sa locuiasca
Cosoveniul asta!

# Fiindca a organizat lupte ilegale cu cocosi, principesa Irina s-a ales cu una bucata condamnare, vreme
de trei ani din partea SUA. Cum a scapat asa ieftin? Invocand varsta inaintata a tatalui ei, Regele Mihai,
ajuns la 92 de ani, plus - plu-us - "probleme grave care-i macina sanatatea", detaliu care s-a priceput cum
sa gadile pe burta milostivenia judecatorului de caz. Cata zdroaba pentru niste biete lupte, si alea cu
cocosi. Oare cand incaiera cocosi, ta-su o fi plesnind de sanatate? Era cumva ficior? La noi, altii au ajuns
celebri pentru lupte cu norodul, cu pensia, nu PIB-ul, cu nivelul de trai, stalcite toate in bataie si nu i-a
mai condamnat nimeni. Desi meritau sa le sara fulgii!
# Niste - evident - specialisti recomanda consumul de alcool celor care au implinit 60 de ani: cica
imbunatateste memoria. Unii, au o memorie atat de buna, incat nu-i zi sa nu-si aminteasca de asa bunatate
de "sfat".
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# Na poftim! intrebati de un sondaj mai curios cum trebuie sa fie presedintele Romaniei, subiectii s-au
repezit sa-l vada "Cinstit, lider, competent, echilibrat si educat". Alo! Alooo! Pai, ce facem aicia, ma?
Adica de 25 de ani ne toot antrenam si acuma iar v-apuca? Auzi la ei: "cinstit", "competent", "echilibrat",
ba, da unde va credeti aici? Vorbim, totusi, de alegerea presedintelui in Romania, dha-a!
# Consilierul italian care a batut un roman afirma ca nu este xenofob, dar ar repeta gestul cu oricine.
Romanul caftit afirma ca nu este disponibil, motiv pentru care ar evita gestul cu oricine. Jane, tre sa stii
ca tu, ne-ai ravasit destinu!
# Sublimul zilei a sosit din partea marelui artist de spirit interplanetar Jean de la Craiova, intamplat la
mormantul lui Bruce Lee unde a nestemat o manea din a carei maretie nu am cum sa nu scapar citate:
"Brusli era om ca noi, Avea griji, dar si nevoi, Şi facea mare razboi, draga nenii! Dadea bine cu
picioru', si-l cunostea tot poporul, il aprecia si tata, dadea bine cu carata! Era un baiat de visiii, S-a
batut si cu Geac Noriiiisiii!"
# Cu acelasi prilej, am auzit si "Maneaua lui Eminescu, cantata de CTP". N-am retinut decat am de-a
face cu un "tetrastih" si ca "Scria bine cu stilou, Şi-o iubea pe-aia ca bou, Dar n-a mai facut nimica, I-a
spart banii Veronica!"
# "Doina Pana vrea sa re ... - cum adica cine-i Doina Pana? scrie mai jos, putina rabdare,
impertinentilor! - deci "Doina Pana vrea sa rediscute Statutului personalului silvic, pentru a sprijini
lucratorii din domeniu, dar si pentru a inaspri sanctiunile. Ministrul delegat pentru Ape, Paduri si
Piscicultura, a declarat ca dupa ce a fost modificat Codul silvic, se are in vedere rediscutarea Statutului
personalului silvic, pentru a sprijini lucratorii din domeniu, dar si pentru a inaspri sanctiunile", anunta
Agerpres. Hmm, tare de tot, asta cu "se are in vedere"!! Ca sa nu mai pomenesc de "Sprijinirea
lucratorilor in domeniu"! Bai, esti nebun?? Tu auzi ce li se pregateste cozilor de topor? Numai taietor de
padure sa nu te nimeresti la asa "asalt"! Cred ca, vazand cum sare rumegusul din amenintarile duduii
Pana, mafiei lemnului ii vine sa-si taie singura craca!
# Credeati ca asta-i tot? Nici vorba! Mafia lemnului trebuie calcata pe cap: "Ca un pas urmator, pe
langa Codul silvic, vom relua in discutie Statutul personalului silvic. O vom face impreuna cu sindicatele
din domeniu, asa cum este firesc sa se intample, cu ce lucruri putem sa venim in sprijinul celor care
lucreaza in domeniu, dar si cu ce putem sa inasprim, ca sanctionare, eventual cu suspendarea dreptului
de a practica in momentul in care pe raza de care se ocupa apar foarte multe cioate descoperite. Deci se
vor aspri si sanctiunile, dar vrem sa venim si cu niste drepturi ", a afirmat Doina Pana. Mda, nu mai e
niciun dubiu: daca auziti un soi de suspin cu sughituri, sa stiti ca-i de la drujba. Asa se tanguie ea cand,
iata, mafiei lemnului tocmai i se taie craca!
# Iohannis: "Cei 300-350 de primari plecati de la ACL sunt TRĂDĂTORI". Hmm, adica asa le zice mai
nou traseistilor cand traseiesc? Ghinion!
# Economistul-sef al BNR: "Copiii cred ca banii sunt facuti de zane; asa au crezut si parintii cand au
luat credite cu buletinul". Aiurea. Al meu nu crede in bazaconii din astea: stie clar ca, de facut, banii ii
face tata, iar de ras ii rade mama!
Cuvinte cheie: romania gusu sanatate bransamente drumuri craiova italia cai avas pitesti autostrada
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tenis despre pib bnr posta yahoo cultura calnic ilie autostrada sibiu presedintele romaniei anc
presedintele lgi alco memorie victor ponta italian campanie electorala fire bran hale &lt;/em
&lt;/strong oina fulger cal far facebook localitatea ieftin
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