
Iarna pe suliţă, 
de Silviu Prigoană...
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Se pare că îndemnul “Împuşcatului” de acum 
21 de ani mai face încă  ravagii în mentalul 
colectiv al autorităţilor clujene în tot ceea ce 
priveşte munca şi reponsabiliatea pe care ele 
ar trebui să o aibă faţă de cetăţenii plătitori de 
taxe din urbea someşană. Şi aici nu mă refer la 
munca de birou, la întâlnirile oficiale cu diverse 
personalităţi de aici sau de aiurea (şi asta se 
numeşte muncă, de acord) dar mai este şi una 
de teren, dincolo de întâlnirile lunare, bilunare 
sau trimestriale cu cetăţenii.
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Coasta lui Moş Crăciun Mic dicţionar portocaliu de bună purtare

Nu te poţi pune cu folclorul. Orice ai face ţi-o ia înainte. Abia 
apuci să deschizi gura şi el a spus deja o poveste. În capetele 
noastre depăşite de folclor zace încă imaginea bătrânelului 
gras cu bujori în obraji, cu mantia roşie tivită-n zăpadă abia 
cuprinzându-i pântecul imens şi cu o tolbă nesfârşită din care 
scoate jucării pentru toţi copiii cuminţi. Dar iată că mitologia 
evoluează şi folclorul îţi dă răspunsuri la întrebări pe care 
nici nu ţi le-ai pus. De pildă, de unde vin Crăciuniţele? Cine 
şi în ce fel le-a creat pe ele? Să ne ciulim urechea sfioşi şi să 
întâmpinăm cu pietate spusele folcloristului.

Port-trena (parola, coroana etc) portocalie, Emil Boc, a afirmat 
săptămâna trecută că persoanele care au cunoştinţă despre ca-
zuri de mită (mamă, de asta e aici la noi cât încape, vorba aceea, 
cât China) sau orice fel de altă formă de corupţie (aoleu, păi 
unde te întorci numai asta vezi) trebuie să sesizeze autorităţile, 
întrucât fără un astfel de gest (dacă e să vorbim de gesturi 
pe care ar trebui să le facă românii la adresa statului care-i 
batjocoreşte în fiecare clipă, atunci cel mai nimerit ar fi gestul 
care se întâlneşte des în trafic) se va perpetua o imagine care nu 
avantajează România (bine că o avanteajează frunza verde-
portocalie care a costat aproape cât o autostradă normală). Uf...
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Dragii noştri aleşi locali privesc cu mândrie la anul ce tocmai trece şi cu mânie la cel ce va să vină...

Consiliul local Cluj-Napoca are ce sărbători... în cel mai negru, pardon, portocaliu an pentru ţară...

La şampanii înainte, la război înapoi

Cu porcul 
înainte

Să-l ţină Dumnezeu cât mai mult pe toa’şu Boc la Bucureşti, că tare e bine ca primar...

Când draqu se termină 
şedinţa asta, că mi s-a uscat 
gura după şampania aia de 

la atâta aplaudat!

Când o să fiu mare o 
să ajung şi eu pe scenă 
cu Tatulici şi pisi aia de 

la Realitatea...


