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MG: domnule corneliu vadim tudor↓# după cei zece ani de zile pe care i-ați descris┴ <R și
probabil c-o s-o mai faceți># <L ne aflĂM în această campanie electorală în care românia ÎȘI
va alEGE:# un nou președinte>.
VT: <R își va alege sau îi va fi impus?>
MG: nu ștIU↓ asta să-mi spuneți DUMNEAVOASTRĂ
VT:

românia

e

colonie.#

și

traian

băsescu

e

agent

american#

recrutat

în

o_mie_nouă_sute_nouăzeci_și_OPT↑pe când era ministrul transporturilor.<R să intre cu
mine_n direct dacă are curaju’> [și
MG: [aveți dovezi?
VT: <@ dovezile# și (K) le are george cristian maior# dovezile le are teodor meleșcanu># da’
ei îl iau pă nu în brațe „n-avem VOIE ↑ nu ne permite le[gea”
MG: <R[da da’ dacă nu aveți dovezi o să fie complicat că dup-aia dau în judecată> [și
VT: [ <@ da# să mă dea în ceea ce nu are# în judecată>. păi el a câștigat <R primăria generală
a capitalei dă DOUĂ ori>## imPUS dă americani# <R după șase seara gara de nord# țin minte>#
misa# ă: recipisa# ┴ președinția româniei dă DOUĂ ori↓ când de fapt au câștigat-o în realitate#
alții. a câștigat-o adrian năstase# în două_mii_patru# ca să n-o câștig IO# m-au preluat din
amonte să nu mai ajung io în finală ca-n anu’ două_mii. <J în două_mii_nouă a câștigat mircea
geoană># detașat# l-au impus pe EL# EL e un /IES MEN/# ↑ le-a promis și ce n-au cerut.
MG: <R de data aceasta ce credeți că se va întampla? aceata este: # opinia dumneavoatră pe care
vi-o (K) vi-o asumați# ce credeți că se va întâmpla ÎN# ACEASTĂ campanie electorală? vom
alege un președinte sau va fi impus? >
VT: <J va fi impus↓>#

MG: [și de data asta?
VT:<L io vreau să spun un lucru## io_s un o- un om destul dă modest și tu# care ești un om al
bibliei ca și mine# știi că trufia-i un păcat BIBLIC# io nu sunt un om trufaș# nu sunt mândru#
da’ DEMN# sunt. sunt obligat să fiu ă demn# și să nu-i deja (K) dezamăgesc pe compatrioții#
ă: mei. io vreau să spun o chestiune# DACĂ NU# sunt lăsat EU să câștig# va fi și mai RĂU
pentru țar_asta# pă mine nu mă are nimeni la MÂNĂ# nu sunt șantajabil și n-am avere. știi și
tu↓ ți-am zis înainte de emisiune↓ că mi-am vândut AZI mașina.> # MAșina mea /merțedes/#
cu un preț ↓ de BATJOCURĂ# dar nu mai e# (K) n-am bani dă# campania electorală# ┴ nu
circuli pân orașu_ăsta? telespectatorii nu văd ce să_ntâmplă pe arterele țării? chiar pă ulițele
satelor? <R vadim tudor nu există. pentru că totu’ costă># <J de unde BANI? > au unii ┴ /claus
iohanis/# a: cheltuit# bani dați de: <R oameni de afaceri dîn germania până acum># <R două
virgulă cinci milioane de euro># și dacă intră la [(turul doi)
MG: [aveți dovezi?
VT: <@ păi dovezile le vezi# ((surâs)) de dimineață până [seara>
MG: [adevaru’ este că este ceva [incredibil
VT:[<@ e# bă↑ în istoria româniei nu s-a pomenit propagandă# atât dă ă: sufocantă pentru
acest# ă: german /second hend/# refuzat la export. va conduce EL românia↑ <R păi atuncea mă
duc și io să fiu președintele germaniei# crezi că mă aleg nemții?>
MG: # <R nu știu↓ vom vedea dacă românii îl aleg↓ credeți însă că ar putea să fie impusă teoria
dumneavoastră [de mai devreme↑>
VT: [el nu# el nu și să-ți spun de ce↓ ă: nu se vede la supraFAȚĂ# dar poate ai văzut ă: caricaturi
cu poloiști <@ care își dau mâna înaintea unui meci și-și dau picioare pă sub apă> ((surâs)) în:
stomăcel ┴ ă: deci î:# america și: germania sunt câinele și: ă: pisica.# america să-nțelege mai
BINE cu RUsia lui vladimir putin acum ↓ decât cu china și cu ă: germania. americanii <L au o:
pică și pă# ă: junele victor ponta↑> pentru că el a promis chinezilor oltchimu’# arpechimu’# se
PARE că și două reactoare la centrala atomo-electrică de la cernavodă și a america e# aproape#
OCUPATĂ de capitalu’ chinez# și știi bine că au pus picioru’# ┴ pentru că au un geniu # neguă negustoresc↑# ă: comercial↑# trăiesc cu puțin↓ cu un bol dă orez pă zi# și uite ↓ au o rezervă#
valutară cum n-are NICIO altă putere din: lume. mă_ntreb cine va fi președinte#
MG: [nu# stați putin//
+VT: nici americanii nu știu#↑ ┴ la ora actuală ┴ deci un consilier d-al meu↓ american# a
vorbit cu# o distinsă doamnă care_a lucrat în românia# ┴ <J am cunoscut-o și io># și este# ă:
(K) are o funcție MARE# în:: (K) la departamentu’ de stat# și ea i-a zis# în: <@ limba engleză

în dialectu’ iancheu># ((râs)) ┴ pot să vorbesc că nu e o rușine# e expresia: ┴ o_ntâlniți și-n
filme „/hu ză fac uil be ză next prezident of rumeinia/?”
MG: [dacă doriți//
+ VT: [cine DRACU va fi <R nou’ președinte al româniei?> ↑ nici ameriCANII nu s-au decis#
l-ar umfla cu pompa pă teo ă: meleșcanu↑# <L fostu’ meu coleg de senat# dar are unu la sută>↓
io am: am aicea în servietă ((se apleacă spre servietă)) un sondaj# pă care l-ați postat voi# <L
făcut de# intact# trustu’ intact antena trei# postat pe opt octOMBRIE# în toamna ACEASTA.
și: pe un eșantion mai MULT decât reprezentativ de ȘAPTEȘCINCI de mii de CETĂȚENI ┴
și tu știi despre ce vorbesc ((MG aprobă, dând din cap)) pă locu_ntâi /claus iohanis/#> <R doi
ponta> vadim tudor # pe locu’ trei cu optișpe la sută ↓ cu tendință # de CREȘTERE# așa că nu
vă LUAȚI după sondajele mincinoase dată: de marius ă: pieleanu remus ă: șteforeag ă: vasile
dâncu ↓ ┴ și ei le dau pe bani GREI# pă bani NEGRI. /deneau/ dă ce nu-i anchetează și pe CEI
care obțin foloasele necuvenite↑# intoxicând populația țării?

