
Cum am văzut de după perdea Gala 
“Ghivece pentru România”...
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Cea mai cu public piesă de teatru jucată la 
Teatrul Naţional în această stagiune a fost Gala 
10 pentru România regizată de Realitatea Tv şi 
prezentată de Tatonici şi Florin cu Piersicuţa de 
Melania care, dacă el, Harap Alb, ar fi fost mai 
tânăr cu ceva ani, “ar fi rămas în Cluj pentru 
cel puţin nouă luni”. S-a înghesuit multă lume 
bună, dar şi lume mai rea ca să nu mai consume 
curent cu televizorul şi să vadă show-ul în direct, 
mai ales că nu cerea nimeni bilet la intrare.
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De la Feisbuc la Fetişboc politic (II) Democraţia naşului Boc umblă pe tocuri 
blonde şi se cheamă Daniel Buda

Ce săptămână încărcată am avut, ferească sfântu’ Feisboc! 
Cum spuneam data trecută că mă pun pe treabă şi îmi fac cel 
de-al 14-lea cont, cel cu politicienii, m-am şi pus pe parolă. 
Ei, de atunci şi până azi dimineaţă, am dat de-a add-uri de 
mi-au sărit capacele de la tastatură. Mi-s toţi friends acuma- 
Năstase, Udrea, Vadim, dar şi clujeni de-ai noştri- Tişe, 
Uioreanu, Nicoară, Itu, aşa de mulţi că nici eu nu-i mai ştiu. 
N-am apucat să joc Farmville cu Năstase, căci abia ne-am 
înfriend-uit, în schimb i-am dat un like la albumu’ lui cu poze 
de la congresul femeilor.

“Moşul” (însoţit de mama „moşilor”) PDL-ist a venit un 
pic mai repede anul acesta la Cluj, odată cu alegerile 
pentru ”fruntea a mai luminată” din PDL Cluj. Şi ca la 
orice sărbătoare, în care e implicat un moş (ce tânăr e 
şi totuşi…trecut) nu au lipsit momentele de penibili-
tate specifică unui asemenea moment, dar si micile 
aranjamente din culisele de aici şi de la Bucureşti. Să le 
luăm pe rând.
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Reprezentanţii Agriculturii româneşti au pornit prin gospodăriile ţăranilor ca să elucideze marea enigmă 
a agriculturii româneşti: ce a fost mai întâi, oul sau găina?

La şapte ani de la celebrul îndemn al găinarului de Cornu, Adrian Năstase

Statul vine să ne numere ouăle!

Sufletul 
Pescarului

Am vorbit cu mămica să fac o 
remaniere în guvernul ăsta de gâşte, 

că-s prea multe şi nu pot sta cu ochii pe 
toate! Fură tot şi nu le interesează de 
suratele găini, cu pensia impozitată!

Sunteţi nemulţumite de 
politica mea agricolă? 

Ha? Aţi ieşit la proteste de 
ogradă? Ce minte de bibilică 
blondă aveţi, staţi aşa că 
vă arăt eu imediat cine e 

Cocoş în ţara asta...

Bonjour monsieur... De 
la Bruxelles sunt, m-au 

rugat să fiu atent la recen-
sământ, să vedem câţi aţi 
mai rămas... Cum? Ţi-am 

mâncat părinţii tăi aseară 
la restaurant? 
Nasol...

Dom’le, am în faţă marea 
problemă a agriculturii de la 
noi... Priviţi! Cum să-i calculez eu 

pe ăştia la recensământ, 
că acuma sunt doi, iar peste 

patru luni sunt doişpe?


