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  Tot mai mulţi bărbaţi se plâng că sunt
întâmpinaţi de o creatură fioroasă când se întorc

acasă la ore mici.

 

 
'Nu mai înţeleg nimic!... Am făcut totul după manual: ..mi-am scos pantofii în lift, am răsucit cheia în
broască cu 0,5 grade/s, şi nici n-am pornit bine bliţul telefonului că liniştea nopţii a fost facută bucăţi
de un urlet isteric: 'How dare you?'...apoi am auzit parcă un doiiing sau zbaang, nu mi-e clar, şi n-am

mai simţit nimic!' este mărturia trasă la indigo a mai multor bărbaţi şocaţi de creatură.
'Mulţi bărbaţi au făcut impudenţa să-şi lase soţiile să se uite la discursul Gretei Thunberg, în loc să

mute repede pe Kanal D la ceva telenovelă în care protagonistele se ard cu toţi proştii sau iau bătaie
prin rotaţie.' este explicaţia autorităţilor.

'Greta are acelaşi efect asupra femeilor ca acela pe care l-a avut Stallone în anii '80 asupra
bărbaţilor, cănd la fiecare coadă la lapte erau cel puţin 5 Rambo, 8 Rocky, 3 Tango şi-un Cash. Şi

asta când noi, Ewingii, luam de toate fără să stăm la coadă!' este şi concluzia fanilor serialului
Dallas, mai cunoscuţi publicului sub denumirea de 'Parlamentul României' autor Dan Căpitan de Stop -

2019-09-26 16:05:33
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  Microintreprinderile se implică in salvarea
învăţământului românesc.

 

 
Nu doar marile companii care vând roşiile de plastic, oţelul din antimoniu sau, în general, leul cu un
dolar, se implică în campanii umanitare. Iată că a venit şi rândul micilor companii autohtone să se
implice în acţiuni concrete care să vină în sprijinul celor ce studiază. autor Radu Bârsan - 2019-09-19

19:21:19
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  Tot mai mulţi ospătari transmit mesaje
supraliminale clienţilor.

 

 
Se pare că mesajele subliminale care au funcţionat perfect ani de zile, cum ar fi servirea la timp,
berea rece, unghiul perfect de înclinare pentru cea mai bună privelişte asupra decolteului, şi alte

tertipuri, nu mai dau rezultate.
- 'Nu mai mere cu clienţii ăştia dom'le...păi ce io-mi închid telefonu degeaba?... trec chiar şi minute
în şir până le răspund pe mess prietenilor, ospătari şi ei, de mă fac de râs în branşă, şi clientu' lasă

ciubuc de 12 beri, câteva pariuri şi-un taxi...păi io n-aş mânca ceva?!?' autor Radu Bârsan -

2019-09-16 19:49:04
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  Ia-o şi tu din 2 surse!

 

 
Probabil sătul să ia bătaie de la fiecare al 3-lea client şi să-i bată pe restu', un ospătar din

Hunedoara s-a apucat să scrie mesaje disperate pe bonurile fiscale. autor Radu Bârsan - 2019-09-15

19:42:10
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  Veşti minunate pentru Alina Gorghiu!

 

 
Îl cheamă Roberto Esquivel şi este singurul capabil să o ajungă pe Alina Gorghiu, cunoscută

publicului larg pentru că face gât prin Parlamentul României, direct în suflet.
Nimic nu trecea de uvula palatină a politicianului care se putea hrani cu frunzele celor mai înalţi
copaci din Bucureşti şi acest lucru o făcea să fie irascibilă atunci când cobora cu liftul şi câţiva

stropi de sânge reuşeau să ajungă la creier. Milioane de PSD-işti jubilează la gândul că în sfârşit
Roberto o să simtă şi el cum e când o ai mică. autor Radu Bârsan - 2019-09-02 14:28:46
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