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  Conducerea ISU Bucureşti încearcă de 2 zile să
salveze un fişier.

 

 
Şeful, adjunctul, prim-adjunctul, şefii centrului operaţional, ai centrului logistic, ai serviciului de

avizare-autorizare, ai structurilor de securitate, în general şefii din organigrama ISU pe care oricine
o poate printa dacă are 2-3 tonere, lucrează de zor pentru a salva fişierul care conţine raportul

despre evenimentele de la Colectiv.
'Am sunat deja şi la 112 să alertăm toate autorităţile că mai avem numa' 8% baterie la laptop şi IT-

istul e în concediu. Nu ne lăsăm până nu îl salvăm.! Ne descurcăm! În sprijinul nostru vin chiar
acum 2 ambulaţe SMURD care au participat la operaţiuni şi mai dificile. Odată chiar au reuşit să
scoată în numai 4 zile un fişier căzut în hăul Recycle Bin.' autor Dan Căpitan de Stop - 2019-10-30
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  În Miercurea Ciuc se va putea fuma în spaţiile
inchise.

 

 
Un grup de turişti veniţi din Alaska a fost găsit îngheţat în faţa unui bar din Miercurea-Ciuc.

Un salvator ISU ne relatează de sub un strat gros de blănuri aranjate ingenios sub formă de căciulă:
'Când am ajuns în faţa barului am găsit un bloc compact de gheaţă prin care se zăreau turiştii

imprudenţi cu ţigările în gură stinse pe la jumate. Trebuie făcut ceva, nu e prima dată când turişti
naivi ieşiţi afară la ţigară îngheaţă, majoritatea în timp ce scutură bricheta. În Miercurea Ciuc noi
ieşim afară numai în 15 august la prânz să spargem ţurţurii care încep să picure, să nu cumva să

cadă şi să rănească pe cineva, chit că ultimul ţurţure a căzut în vara lui 1856 când un
miercuriciucan îşi urca ţigla pe casă folosindu-se de un scripete batut în cuie pe ţurţurele defect.'

Pentru a nu se repeta astfel de tragedii Consiliul Local a votat în unanimitate ridicarea interdicţiei de
a fuma în spaţiile închise din Miercurea Ciuc. Deşi decizia este ilegală, consilierii nu-şi fac probleme:

'Dacă cineva de la Bucureşti este împotrivă, să vină să ne amendeze, că-i punem lângă ceilalţi
turişti în depozit, probabil la rece.' autor Radu Bârsan - 2019-10-26 12:12:11
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  Alte dezvaluiri pe care le va face Arafat dupa
alegeri.

 

 
Panică în serviciile secrete occidentale după declaraţia recentă a lui Arafat: 'Am răspunsuri la toate

întrebările dar le voi da după alegerile prezidenţiale'.
O criză mondială de popcorn este inevitabilă, populaţia întregii planete începând deja pregătirile

pentru tranmisia televizată a răspunsurilor lui Arafat. Vom afla în sfârşit cine l-a împuşcat pe
Kennedy, câte duble s-au tras la aselenizare, cât silicon mai este în rezerva de ţâţe, glicemia lui

Iliescu, ce mustaţă purta tata lui Merkel, cât îl ţin bateriile pe Zuckerberg, în general răspunsuri la
toate întrebările pe care şi le poate pune un fraier fără imaginaţie.

Colegii domnului Arafat, Regina Angliei şi Mugur Isărescu, care au şi ei posturile luate pe viaţă, sunt
nedumeriţi cu privire la promisiunea făcută de şeful ISU: 'Ăsta mic a prins el ceva meserie, dar e
cam naiv. Are încă impresia că trebuie să dea răspunsuri.' autor Radu Bârsan - 2019-10-26 08:43:50
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  Firma Adidas a câştigat contractul cu
Parlamentul României.

 

 
Adidas s-a impus în faţa rivalilor de la Clujana cu iconicul model alb cu 3 dungi.

Purtătorul de cuvânt al papucăriei americane a facut următoarea declaraţie de presă:
'A fost o licitaţie fulger şi o negociere dură. Beneficiarul a solicitat o ofertă pentru ciocate maro cu

livrare în data de 4 Noiembrie, dar să fim serioşi, doar e Parlamentul României şi băieţii sunt
maleabili. Clujana nu are nici bugetul nostru, nici ambasadă la Bucureşti. Plus că oricum n-aveau
ciocate pe stoc că doar se ştie că Cluju ia la şuturi orice amărât de municipiu sau capitală şi au

cerere mare pe plan local.' autor Dan Căpitan de Stop - 2019-10-23 22:51:53
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  Viorica şi-a pregătit deja ceasul pentru ora de
iarnă.

 

 
Ca să nu mai facă lumea mişto de ea că e întârziată, Viorica şi-a cumpărat deja brăţară de blană

pentru trecerea la ora de iarnă de săptămâna viitoare.
'Le-am luat-o înainte la totz! Să-i văd acum ce mai comentează! Dacă o să fie o iarnă grea o să-i

pun şi-o căciulă că ţin la el tare mult. Ceasul e un Barbie, original elveţian, făcut manual din aur roz
'Made in Chintzerland', are 4 giga de rubine şi e şi suptacvatic!' autor Dan Căpitan de Stop -

2019-10-20 11:34:26
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  Orban cântă de o săptămână dar nu reuşeşte să
întoarcă nici un scaun.

 

 
Vocea României în impas. Deşi concurentul cântă de zile bune, şi pare că refuză sa iasă din scenă
până nu întoarce şi el un scaun, antrenorii nu se supără ba chiar fac mişto de cântăreţ făcându-se
din când în când că apasă pe buton. Pavel Bartoş nu poate interveni pentru că l-a ghidat pe Orban
în parcare şi apoi a trebuit să plece să mănânce o supă cu paiu. Irina Rimes de la USR se amuză
copios şi a concluzionat că-i aşa fain să cânţi că poate într-o bună zi o să se apuce şi ea, Smiley

ţine ritmul mimând pe masă Ctrl C Ctrl V, Tudor e puţin nervos că Verestoy n-a apucat să taie
copacul din care şi-a făcut Orban chitara iar Brenciu o aşteaptă pe următoarea Julie

Dăncyaya. autor Dan Căpitan de Stop - 2019-10-19 17:49:47
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  SRI recunoaşte că murăturile de anul ăsta au
ieşit cam moi.

 

 
Comunicat SRI:

'Orice gospodină mai dă rateuri când vine vorba de zacuscă sau murături. Dacă n-ai instrucţiuni
clare, dintr-o singură sursă, ori pui prea multă sare, ori prea puţine microfoane, ori dosare cu şina

oxidată. Unii spuneau că de vină e conopida proastă dar, după cum puteţi vedea pe asta nici n-am
pus-o în borcan. Ne pare rău dar după alegeri vom tăia nişte surse şi vom nota reţeta pe butoi astfel

încât vă promitem că peste 5 ani o să puteţi să ne mâncaţi castravetele. Până atunci asta e, îl
mestecaţi puţin şi scuipaţi.' autor Radu Bârsan - 2019-10-18 16:12:06
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  Veşti bune pentru Viorica Dăncilă. Creierul e
copt.

 

 
Ultimul CT făcut de Viorica zilele trecute la Institutul Pomicol Mărăcineni arată că nuanţele verzui

ale miezului de căpăţână au dispărut în sfârşit, creierul doamnei ajungând astfel la maturitate
deplină.

Directorul institutului a făcut următoarea declaraţie de presă:
'A fost un caz unic în Europa. Urmărim creierul doamnei încă de când aceasta era deputat al
Parlamentului European şi era complet verde. Această malformaţie i-a creat multe neplăceri

ajungând cuca miştoului chiar şi pentru indivizi ca Rareş Bogdan, alt vechi pacient de-al nostru,
care s-a născut cu sindromul Napoca. Acum, că creierul Vioricăi s-a copt, ba chiar aş putea spune

că s-a prăjit bine de tot, ne aşteptăm la mari progrese din partea ei: va putea chiar să ajungă în turul
doi al alegerilor prezidentiale, că ăştia cu creierul prăjit se ajută între ei. Nu ştim ce să spunem de
Iohannis, că nu a apelat la serviciile noastre, dar vorbiţi cu colegii de la Institutul Brânzei din Sibiu

să vedeţi cât de mare o are.' autor Radu Bârsan - 2019-10-13 15:13:33
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  Pentru că în România sunt şi persoane rămase
nemedaliate va fi înfiinţat Ordinul Naţional Steaua

României în Grad de Pulifrici.

 

 
Cum probabilitatea să te sui în lift şi să nu dai de-un medaliat al statului se apropie de zero, pentru a

nu fi acuzată de discriminare, Cancelaria Ordinelor din România a propus înfiinţarea rangului de
Pulifrici pentru restul populaţiei.

Medaliile se vor bate de către Monetăria Statului din lingouri de PVC şi vor fi transmise prin poştă
românilor rămaşi nemedaliaţi din motive inexplicabile.

Printre avantajele apartenenţei la această categorie vor fi: loc de veci gratuit şi înmormântare cu
onoruri militare dacă decedatul a împlinit 150 de ani, are timbru mortuar şi dosar cu şină. autor Radu

Bârsan - 2019-10-03 08:56:35
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  S-a găsit coletul cu bombă de la Fan Courier!

 

 
Deşi iniţial autorităţile au concluzionat că este o farsă, coletul conţinând bomba a fost găsit!

'În urma cercetărilor specifice muncii de poliţist am văzut că este ora 11 şi un sfert şi nu puşcase
nimic aşa că ne-am scos toţi degetele din urechi şi plutonierul Surdu, care tocmai venise de la o

pândă, a început să scrie raportu' că avea mâinile curate.' ne declară purtătorul de cuvânt al Poliţiei
din Ştefăneşti.

'Noroc că au fost nişte amatori şi au trimis bomba într-un colet pe care scria clar 'Fragil!' şi pachetul
a fost luat în şuturi de curier aşa ca s-a îndoit puţin ceasul şi-au sărit arcurile din dinamită că altfel,

doamne fereşte, cred că deflagraţia putea să egzplodeze.' autor Dan Căpitan de Stop - 2019-10-01

19:02:10
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  Pentru că nu are ce să inaugureze, ministrul
transporturilor taie panglicile politiei.

 

 
'Nu ştim ce să ne mai facem, efectiv ne urmăreşte! Cum marcăm zona restricţionată, cum apare
domnu' Cuc şi taie panglicile. E inuman! Toată lumea ştie că dacă n-ai şi-un sobor de preoţi o tai
degeaba, logic!' este declaraţia unui lucrător al Direcţiei Arme, Explozibili şi Pătrunjel din cadrul

Poliţiei Române.
'Se plânge lumea că scapă infractorii nepedepsiţi!...păi fără panglici ştiţi cum fug babele cu

leuşteanu'?' autor Dan Căpitan de Stop - 2019-10-01 16:19:33
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