
Cum m-a prins e-moţiunea 
în clădirea Parlamentului
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Dimineaţa moţiunii de cenzură. E ora 3. 
Octombrie 2010. Cluj. Plecăm spre Bucureşti. 
Oamenii îşi lovesc cizmele de asfalt pentru a se 
încălzi puţin. Unii cască şi oftează. Când vine 
autocarul ăsta? Cînd ajungem?. Of, ce frig e! 
Alţii mai enervaţi de situaţie, întreabă cu voce 
tare: ”Ce naiba, dom’le, mai stăm mult? Doam-
nele se strâng una în alta şi comentează încet: 
”La cât e moţiunea? Durează mult? Doamne, 
Doamne, asta ne-o trebuit? 
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Ivorianul risipitor al Clujului George Soros, trăznitul junglei financiare, 
se reface la Balvanyos

Era iarnă când ajungea în inima Ardealului, în 
urmă cu trei ani. Venea de pe dogoritoarea 
Coastă de Vest a Africii, mai exact, din Coasta 
de Fildeş. Războaiele civile, sărăcia lucie, holera 
sau virusul HIV sunt unele dintre elementele co-
mune ale acelor locuri. Câteva raze de speranţă 
răzbat dinspre jocul cu mingea rotundă.

Puţină lume ştie că George Soros, adică George Soros – mag-
natul, controversatul, miliardarul, speculantul, spionul, tot ce 
vreţi voi – şi-a petrecut, foarte recent, câteva zile la Balvanyos, 
în Secuimea lui dragă. N-am fi ştiut nici noi, dacă şoferul 
nostru nu ar fi iubit atât mâinile magice ale maseuzelor profe-
sioniste din staţiune şi nu ne-ar fi oprit pentru o “repriză” de 
stimulare a muşchilor noştri obosiţi şi dorsali. În parcare... un 
Merţan cu geamuri fumurii... Auleu, ăsta e Soros, l-am văzut 
cred pe Animal Planet, în documentarul Regele junglei... 

Nu toate femeile 
din politică 

sunt Elene!!!
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Emile, lasă-i dragă 
să-şi dea în freză, că 
aşa mi se deschide mie 
calea spre Primărie... Şi 

aşa tu ai zis că te retragi 
la Răchiţele să-ţi scrii 

memoriile...

Scandalul din jurul stadionului Arena Cluj a adus faţă în faţă doi boxeri care aspiră la categoria Cocoş: 
Muhammad Ali Tişe, supranumit şi Finul, şi Sorin Apostu, zis şi Bocky Pri Marciano.

Arenele greco-traiane
T

Măi, băieţi, staţi aşa... E meci nul... 
Adică eu abia am scăpat de un 

knock-out tehnic la Bucureşti şi voi 
începeţi aici meciurile voastre personale, 
din afara competiţiei? Ia la loc-comanda!

Vedeţi, asta 
ziceam de noua Lege 
a Educaţiei! Funeriu 
încurajează violenţa 
în şcolile de partid... 

Huo...

Dacă tot a cătat prişină 
de gâlşeavă, i-am dat acuşâca 
oleacă di motive la ficaţi să nu 

mai facă bataie di batjocură 
di PDL-ul nostru drag... 

Nu, şefu?

Naşule, măria ta, ţi-am spus, atunci, la cununie, că nu-s bun încasator...


