
Nu spune niciodata \&quot;sunt inconjurat de prosti!\&quot; Toti vor crede ca tu esti nucleul!

   Nici nu s-a plans bine Stelian Tanase ca la TVR se fac - n-o sa crezi asa ceva! - presiuni - asta o sa te
lase masca! - politice, ca Radu Carp, membru in Consiliul de Administratie (CA) al Televiziunii
Romane, s-a trezit cu un of similar: "PSD a dorit ca in grila de toamna sa nu mai existe nicio emisiune de
dezbateri". Pai, si stirea care e? Nu asa a fost dintotdeauna, de cand e tevereul tevere si campania
campanie? Şi-apoi, fara presiuni din astea, cum mai poate fi manipulat bizonul? Ca bizonul trebuie
manipulat, doar n-o sa-l lasi asa, de capul lui, sa te trezesti ca-n loc de trifoi, paste scaieti.  # Cu prilejul
unei campanii care se doreste un soi de dare in vileag a smenurilor la care e supus banul public,
Gandul.info scrie de "Trucurile lui Bunea Stancu pentru a plati de 10 ORI MAI MULT firmelor de casa
ale PSD, pentru intretinerea unui kilometru de asfalt". La ce drumuri (n)avem, kilometrul ala pare mai
degraba abandonat, nicidecum intretinut. Altfel n-ar fi ajuns sa arate ca o biata poteca. Contactat
telefonic, kilometrul cu pricina n-a fost in stare sa lege doua vorbe, parand ca tot ce poate e sa dea in
gropi.
  
  # Na poftim: "Sunt supus la presiuni politice enorme din partea cercurilor foarte inalte de la PSD. Mi se
cere capul unui realizator", spune Stelian Tanase, convins ca "O SOLUŢIE E DESFIINŢAREA TVR".
Corect! Doar n-o sa desfiintam presiunile, fie ele si politice, nu?# Ma, dintre toti, lui Klaus tre sa-i fie cel
mai greu. Nici n-a scapat teafar din coliziunea cu Orban - "Ciiineeee taaaceee si faaaaaceeeee? ...", ca
Ionel Oltean s-a repezit sa-l perie, explicand ca "viitorul presedinte e asa frumos, ca femeile simt nevoia
sa-l atinga". Cum care Ionel Oltean? Ăla cu broscoiul intepenit in gatlej. Ionel, hermeneutul.
Hermeneutul care pentru a imprastia sclipiri n-are nevoie decat sa deschida gura. Fara Ionel, n-aflam neam
ca, dupa atatia nereusiti, un presedinte frumos este solutia.
  
  
  
  

   # Scotia a vrut sa se desparta de Marea Britanie si sa devina autonoma, insa momentan nu i-au iesit
socotelile. Ce sa-i faci, fiecare cu secuii lui ...  

   # "Bucurestiul va gazdui iN PREMIERĂ meciuri de la Campionatul European de fotbal din 2020. Daca
se califica, Romania va juca doua meciuri din faza grupelor la Bucuresti". Chiar si asa inca mai e timp sa
pierdem cu Feroe.  

   # Daca nu nimeream ieri taximetristul nevorbit pe care l-am nimerit, ci vreun posomorat, nu aflam cel
mai recent banc cu Iohannis: cica la iesirea din sediul DNA, asaltat de ziaristi, Iohannis a declarat: "imi
place cladirea, cred ca o cumpar!"  # Observa un hatru, deranjat de chiulul alesilor: "Sala Parlamentului
sta mai mereu goala...". Ce alta dovada mai vreti ca politica e curva?
  

   # Ponta despre casatoriile dintre homosexuali: "Societatea romaneasca nu este pregatita inca pentru asa
ceva". Hmm, in ritmul asta nici sa-l critici nu mai poti!  

   # Mi-a placut sfatul asta: nu spune niciodata "sunt inconjurat de prosti!" Toti vor crede ca tu esti
nucleul.  

   # "ORGII intr-o statiune din Grecia. Britanicii i-au iNGROZIT pe localnici prin comportamentul lor
DESFRaNAT". Mda, e vorba de statiunea Laganas din Zakynthos unde am avut nesansa sa-i si vad pe
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englezoi atarnati de sticle si pahare, insa tot nu m-am lamurit: sunt un popor de simpli tembeli sau de
betivani notorii?  

   # I-auzi cum suna "Proiectul UDMR privind AUTONOMIA: Ţinutul Secuiesc va fi condus de un
Consiliu regional si unul executiv, care va avea presedinte. Maghiara, limba oficiala in Ţinutul Secuiesc.
Bugetul regiunii asigurat din banii Loteriei". Pe cine nu lasi sa moara, nu te lasa sa traiesti!  

   # Ponta, despre proiectul de autonomie a Ţinutului Secuiesc: "Moment electoral in campania lui
Kelemen". Hmm, "moment electoral"? I-as zice mai degraba moment de piromanie efectuat in
benzinarie.  

   # Presedintia incepe sa-i faca cu ochiul si sefului SIE, Teodor Melescanu, insa numarul de semnaturi
nu-i este, momentan, cel mai bun aliat. Ma, cum stim noi sa ne meritam soarta: 25 de ani s-au scurs si tot
fostii ne bantuie!  

   # Rusii vor propriul internet, unul rupt de restul lumii, sa nu-si mai vare nasul prin ograda lor toti
nechematii. Daca pentru a lua Bucurestiul, lui Putin ii sunt suficiente doua ore, dupa cum ne-a precizat,
probabil ca mai poate astepta inca vreo doua - trei pana-i gata internetul lui. La ora la care cititi aceste
randuri, e posibil ca jumatate din cele doua - trei ore sa se fi scurs deja.  

Cuvinte cheie: romania  bucuresti  grecia  taxi  campionatul  drumuri  fotbal  sex  cai  marea britanie
maghiara  despre  scotia  campionatul european  tvr  psd  dna  teodor melescanu  udmr  itm  calnic  anc
sator  &lt;/em  atl  cal  far  foi  benzi
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