
Jacuzzi 4 stele urgenţă la Hotelul Nica 
de pe lângă Spitalul Regional
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Cum ar fi fost ca spitalul judeţean să fi fost 
făcut în vremea comunistă între Clujana şi 
CUG?! Dacă vrând nevrând ne mutăm ce a 
mai rămas din platformele industriale ale so-
cialismului în parcuri industriale, de ce nu am 
face Spital Regional de Urgenţă la Tetarom?! 
Încurcate sunt deciziile neuronale ale mai 
marilor judeţului faţă de sănătatea clujenilor. Ar 
fi fost vreo 200 de milioane de euro la începu-
tul de mandat al lui Emil Boc. Unde se face e 
important şi nu de ce se face şi de ce la Cluj.
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Cercetările horticole ale preacinstitului 
Daniel. Buda din grădina Palocsay

Depoul de locomotive Adrian Gurzău

20 de hectare tampon neretrocedate exclusiv din vrerea 
şefului Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, Daniel Buda, 
şi a noului ministru peunerist al Agriculturii, Valeriu Tabără. 
Patrioţii Tabără şi Buda, cunoştiinţe traco-daco-gete din epoca 
PUNR, şi grija faţă de staţiunea de cercetare din Palacsay 
aflată în paragină. Sau cum să gestionezi un tun imobiliar din 
moştenirea hoştezenilor prin inginerii niciodată predate la 
Facultatea de Zootehnie şi de Drept din Cluj.

Fain de tot afişul sau bannerul, că tot ne-am mutat de la 
parohia din sat la oraş  tocmai pe lângă Dorobanţilor înspre 
Năsăud: Depoul de locomotive Adrian Gurzău. Scuzaţi, Ca-
binet parlamentar deputat PDL Adrian Gurzău. Şi un fel de 
afiş pe cearşaf, şi câte dintre şarşafuri de ar putea vorbi… 
multe veţi citi, deci un fel de afiş ca la căminul cultural te 
îndeamnă să îl cauţi pe vocalul parlamentar veşnic arogant 
la tv. Ca să te rezolve cu te miri ce probleme au românii de 
rând. Ce ţi-i cu germanii aştia de rând, tot nemţi îs.

Băsescu nu mi-a 
văzut toate calităţile!
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Legiunea V-a Boc Napocensis e pe punctul de a pierde şi ultima bătălie, cea politică, 
dată pentru a salva de Opoziţie naţiunea romană.

Loţiunea de cenzură şi decăderea 
Imperiului Traian

Măi, pezevenghilor, voţ
i aţi 

început spectacolu
l înainte să vin

 

eu de la budă! Şi care m
i-aţi 

schimbat paharul?

Şi tu, Hunorius? 
Şi tu?

Acum e 
momentul... Lă-

saţi-mă şi pe mine, 
vreau să-l privesc în 
ochi la despărţire...

În numele Tatălui, 
al Fiului şi al Sfântului Li-

curici, trebuie să laşi guverna-
rea pe mâna noastră şi să te 
întorci de unde ai venit!

Vezi tu, Andreea, folosind celebrul 
proverb românesc „Cu trădarea, treci 

marea!”, am ajuns noi ungurii unde am 
ajuns... Soarta bietului Boc depinde iar 

de noi...

Of, ce repede a trecut 
şi vremea noastră şi nici 

măcar n-am apucat să fiu 
primul ministru zootehnist 

al Justiţiei!

Aleluia, aleluia! 
Odihneşte-ne Traiane 
în Boc luminat, în Boc 

cu verdeaţă!

Hei, staţi o secundă că-mi sună telefonul... 
O fi Marko, să-mi spu-
nă clar, noi, UDMR-u, 

pe cine trădăm de data asta?


