
Sorinel gură de aur, 
al 13-lea Apostu al Domnului Boc
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Seria pogorârilor printre oameni ale lui Sorin, al 13-
lea Apostol, a continuat şi în ziua de marţi, în zona 
Mărăşti, sub sălaşul sălii de sport a şcolii “I. Agârbi-
ceanu”, singura clădire din zonă care arată mai de 
Doamne-ajută. Aflat în cartierul în care, după vorba 
unui localnic “acolo lângă linia ferată n-au ce căuta 
femeile cu tocuri”, Apostu a venit în compania 
tuturor îngerilor păzitori ai primăriei, de la poliţie, 
consilieri locali, jandarmerie, secretară, femeia de 
serviciu şi până la oamenii care preschimbă apa de 
ploaie în poşirca de la robinet. 
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Sindicaliştii căpuşează pe milioane 
Electrica Transilvania Nord

Regele izmenelor aduce 
fasolea oltenească la Dej

În bunul obicei de până acum al celor de la Elec-
trica Transilvania Nord, contractul pentru citirea 
contoarelor consumatorilor a fost rezervat tot 
uneia dintre firmele liderilor de sindicat din filială. 
Pentru că, nu-i aşa, îţi trebuie înalte specializări ca 
să îţi aşezi ochelarii pe nas şi să notezi patru cifre 
într-o agendă… Nu oricine e bun la asta…

De o săptămână, militarii de la UM 01020 din Dej au 
renunţat la fasolea la cazan şi la ciorba transparentă 
de legume pentru că firma care le va furniza de 
acum mâncare, Gastrom Group, le-a promis doar 
icre negre şi friptură de mistreţ. Hai că glumim, 
zama şi fasolea vor fi aceleaşi, atâta că noul furnizor 
e unul dintre preferaţii la licitaţii ai MAPN.

Sunt un „Mazăre 
al Clujului”!
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Premierii şi miniştrii transporturilor de pe lângă Bechtel s-au deghizat în simpli 
alegători pentru a se putea da în bărci liniştiţi pe Autostrada Transilvania

Zevzece pentru România. Kilometri.
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Hai, mă, că suntem tari... 
Adriene, cât a trecut exact de 

când a inaugurat Năstase şantierul? 
Şase ani? Păi în ce ţară ai mai văzut 

să se construiască 50 de kilometri 
în şase ani şi politicienii ăia să nu 
crape de ruşine? ..tu-l în bască pe 

Boc să-l...

Să ştiţi că şi eu am inaugurat într-o 

noapte autostrada asta, pe vremea 

petrecăreţului de Orban... Cre că 

berea a fost de vină că până atunci 

nu m-au mai lăsat rinichii...

Şi Năstase, ăla care a semnat contractul, s-a dat la 
fund...

De la anu’ cică Boagiu construieşte prin rotaţie... Adică face în toate zonele câte 50 de km, ca să dea impresia că lucrează... A dracu’ şmechera asta lui Băsescu...

Iar zgârcitul ăla de Tăriceanu 
n-a dat niciun ban... Ia să-l prind 
vreodată pe Autostrada Transilvania 

că-i şi sparg ţitroenul! Parol!


