
Cum mi-am petrecut, 
mirându-mă, 1 Decembrie
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Am ajuns la nenea Iancu stropită de lacrimile 
cerului care nu mai contenea să se emoţioneze de 
1 Decembrie, Ziua României. Ce ne-a mai plâns 
Dumnezeu pe toţi, până la piele. Oameni şi coroane 
erau în Piaţă, oameni care duceau coroane, 
coroane care aduceau oameni. Copii, părinţi, bunici, 
militari, jandarmi, cu toţii stăteau adunaţi în spatele 
Catedralei, buzunar gol lângă buzunar gol, dar 
zâmbet lângă zâmbet, atitudine care preîntâmpina 
cumva concertul cu Smiley de după-masă. 
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Ce a fost mai întâi, în capul lui 
Giurgiu: laptele sau iaurtul?

Mioriţă laie, laie poliţaie!

Vă mai amintiţi de politicianul clujean, deputat, care 
se ocupa, recent, de „cestiunea” ascensoarelor şi de 
„nedreapta” cheltuială pe care, cei care stau la par-
ter, o au din cauza nefolosirii liftului? Problema nu 
e tranşată nici acum, deci rămâne cum am stabilit, 
vorba bancului. Cum nu e nici diferenţa între lapte şi 
iaurt, după cum veţi vedea.

Am primit o scrisoare la redacţie, să-i zicem un mic 
Armaghedon, despre starea de lucruri şi de spirit din IPJ 
Cluj. Dacă ar fi să o publicăm integral, am isca probabil 
un scandal monstru, de care nimeni nu are nevoie acum, 
la câteva zile după decapitarea lui Fătuloiu şi Şoric. Şi 
atunci ne-am gândit să rescriem noi textul, în stilul nostru 
mai hazos, fără a-i deteriora valoarea informativă. Cine 
trebuie să priceapă va pricepe oricum...

„Apostu să se abţină 

de la declaraţii!”
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Liderii UDMR au participat fără crâcnire la manifestările organizate de 1 Decembrie, au îngânat imnul 
României şi au aplaudat, doar doar le-o aduce moşul în ghetuţe o Lege a Educaţiei adevărată

După ce i s-a prezentat hunorul militar de Ziua Naţională a României, premierul Emil 
Boc mai are de bifat în agendă un singur eveniment până la sosirea lui Moş Crăciun:

Ziua Hop-aşa, hop-aşa... Prrr... 
Stai uşor cu tata... Oi fi eu neam de 
tătar venit călare odată cu băieţii ăştia 

lui Atilla, dar n-am mai urcat în şa 
până acum decât la nişte bieţi 

căluţi de mare...

Măria-Ta, cum să facem să fie 
bine în ţară, să curgă iar lapte 
şi miere în conturile noastre, să 

ne îmbrăcăm în galbeni ca 
odinioară? Înţelepciunea-

Voastră ar trebui să ştie... Sau nu?

Spune-i şi de mine, 
te rog... Că-s şeful de la PDL 

Cluj, ăla ce putea fi ministrul Jus-
tiţiei, chiar şi al Agriculturii, bla, 
bla... Să fiu sigur că nu mă uită 

când va împărţi 
dregătoriile...

Şi ce d
acă su

nt consilier p
rezidenţial? 

N-am voie l
a opinii separatis

te... 

pardon, separate 
de Cotroce

ni? 

Păi ce d
emocraţi

e e as
ta?

Majestate, istoria 
românilor trebuie 

învăţată şi în maghiară... 
Nu’s foarte sigur cum 
traducem „Băsescu” în 
limba noastră, dar nici 

nu’i clar că dvs. veţi 
avea loc în 

manualul de 
istorie...


