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* Ceva ciudat se intampla la o judecatorie din Romania: dupa ce au rugat Consiliul Superior al Magistraturii
sa le prelungeasca delegarile pe postul de presedinte, respectiv vicepresedinte, doi judecatori s-au
razgandit acum, tot simultan, transmitand CSM ca si-au retras acordul. Dati click aici ca sa aflati cum ii
cheama pe cei doi. Oricine are informatii despre ceea ce se petrece la instanta respectiva este binevenit.

* Cu riscul de a va ingretosa, vi-l prezentam pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Aflat vineri
alaturi de premierul Ludovic Orban la fabrica Ford de la Craiova, slujbasul american s-a pomenit vorbind:
cica „va fi nevoie de lideri vizionari, precum presedintele Iohannis si prim ministrul interimar Orban pentru
a depasi provocarile care urmeaza si a conduce aceasta tara spre o Renastere moderna a Romaniei, o
renastere nu doar a economiei, ci a tuturor fatetelor vietii romanesti”.

Adevarul e ca urla vizionarismu-n Sica si-n Werner ca sirena lui Vasile Roaita. De altfel, fiecare dintre cei doi ar
putea scrie carti despre propriul vizionarism: „Cum sa faci sapte case din meditatii”; „Cum sa dai
resursele Romaniei pe o sapca”; „Cum sa gadili mandolina pana o apuca rasul”; „Cum sa fii angajat doar
de ochii lumii” etc. etc.

Altminteri, remarcam ca presedintele american Donald Trump n-a binevoit sa-l invete pe Zuckerman sa nu aiba
apucaturi fanariote, ca predecesorul Hans Klemm, ci sa stea in banca lui, cum dicteaza regulile diplomatice.
Acuma, la cat ii stim noi de servili pe Klaus Iohannis si pe Ludovic Orban, ne asteptam ca amandoi sa se
simta flatati ca i-a mangaiat pe crestet caimacamul Inaltei Porti. Dar hei: multi romani au cerut „o Romanie
nor-ma-la”. Acei romani merita tot laptele si toata mierea regimului Iohannis. „Pana le-or iesi pe nas”, am
adauga dac-am fi rai. Dar nu suntem...

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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