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  Gucci lansează declaraţia cu cristale swarovski.

 

 
În sfârşit o soluţie pentru mii de fufe care nu puteau ieşi din casă cu declaraţie pe foaie de 80g/mp.
Faimosul atelier de pielărie vine in întâmpinarea aşteptărilor celor mai rafinate pupeze cu un model

de declaraţie pe proprie răspundere. Din păcate noul produs Gucci a fost dat în producţie în 21
Martie la data apariţiei ordonantei militare nr. 2 şi nu este compatibil cu ordonanta militară nr. 3 din
24 Martie. Chiar şi aşa clientele fidele nu au reţineri să plătească 2000 de euro pentru o declaraţie.

O doamnă din înalta societate ne mărturiseşte:
'Dom'le, lumea nu-nţelege că-n veaţă tre să eşti rege. Acu pot să ies şi io din casă să moară fraerele
de ciudă că-s toată-n guci. Lumea e invidioasă, da' şi io am plecat de jos. Doişpe ani am zgâriat şi io
cu tocu plafoane la maşini dă fraeri până mi-am loat primu guci. Da acu-s doamnă mă p*lă. Ce să-ţ
mai zic? N-am mai fost aşa bucuroasă de la ultimul bonus de 200 euro găsit pe noptieră.' autor Radu

Bârsan - 2020-03-31 10:53:45
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  C3PO, Sophia şi Iohannis în pericol. CoV-2 a
suferit mutaţii: are înveliş de tablă şi cod C++.

 

 
Cei mai îndrăgiţi roboţi ai planetei sunt şi ei expuşi noului coronavirus după ce acesta a suferit două

mutaţii. Virusul se activează în momentul când ajunge la baterie şi acidul îi dizolvă învelişul,
injectând apoi cod maşină, C++ sau Java şi schimbând comportamentul gazdei. Specialiştii (chiar

ei) se aşteaptă ca în cazul infectării cu noua versiune roboţii să reacţioneze diferit:
' Nu ştim exact cum le va fi modificat comportamentul dar ne aşteptăm de exemplu ca C3PO să

ceară un piaptăn, Sophia tampoane şi Iohannis un microfon.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-30

10:52:24
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  Adrian Vasilescu i-a explicat Caprei că are 7
Pitici.

 

 
Cunoscutul autor de Poveşti Nemuritoare, Adrian Vasilescu, are un dar nemaipomenit. Încă de pe
vremea când era povestitor la Scânteia Tineretului reuşea să convingă audienţa despre măreţele
progrese ale comunismului, să explice de ce ai frigiderul plin sau de ce nu se ia lumina. autor Radu

Bârsan - 2020-03-29 22:35:55
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  Tom Hanks invitat de guvern să spargă codul
viitoarelor Ordonanţe Militare..

 

 
Pentru că încă de la Ordonanţa Militară 3, atât cetăţenii cât şi guvernanţii au avut dificultăţi să
ghicească ce declaraţie trebuie să completeze când ies din casă, cunoscutul Da Vinci Code

Cracker, Tom Hanks, a fost invitat să găsească indicii care să ajute românii să pună în aplicare
viitoarele ordonanţe militare. autor Radu Bârsan - 2020-03-29 21:34:43
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  România va produce băşti chirurgicale.

 

 
Inovaţia românescă vine ca o mănuşă chirurgicală în contextul pandemiei de COVID-19. Basca

chirurgicală FFP2 va fi dotată cu 2 valve ce permit mătreţii să iasă dar ţin la distanţă atât noii
coronaviruşi cât şi vechii coronaviruşi obişnuiţi deja cu toate şmecheriile.

Streinu Cercel precizează pentru neurococi.ro:
'Băştile vor fi un succes. Deja avem comenzi pe tot globul. Medici din lumea întreagă le aşteaptă

pentru că ele aduc un element nou, de ultimă generaţie: sunt prevăzute cu un sistem complex care
permite să fie legate cu aţă sub bărbie astfel încât pacienţii să nu remarce că medicii au părul

măciucă.'  autor Radu Bârsan - 2020-03-29 10:12:55
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  Dacă Dumnezeu nu există, cine le-a pus p*la pe
nas? Şah-Mat Ateiştilor!

 

 
Creştini 1, Atei 0. autor Radu Bârsan - 2020-03-28 11:16:15
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  Românii care locuiesc cu soacra nu au nevoie
de declaraţie!

 

 
Nedreptate reparată! Nenorociţii pe care i-a prins noul coronavirus locuind cu soacra pot ieşi

oricând, doar să aibă la ei o poză recentă a soacrei. Psihologii spun că aceştia sunt cei mai afectaţi
de criză şi riscăm să îi pierdem.

'Acest grup chiar trebuie să socializeze, să îşi arate pozele unul altuia pentru a-şi descreţi frunţile,
chiar să facă schimb de poze. Am observat că terapia funcţionează: majoritatea barbaţilor îşi

îmbrăţişează soacra la întoarcere, probabil pentru că au văzut că nu stau chiar aşa rău în
comparaţie cu alţii.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-27 08:42:15
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  Când vorbeşte Cîţu, undeva o moară stricată
zâmbeşte.

 

 
Fochiştii îşi dau rând pe rând demisia:

'Nu rezistăm domle. E un mediu dur. Fufele de la biroul de vocale stau toată ziua pe solitaire şi noi
băgăm ca migu'. Io mă duc acu la doamna Veorica că am auzit că are nevoie de matematicieni.
Acolo e boierie că n-ai de lucru decât cu un zero pe care trebuie să-l rostogoleşti toată ziua prin

creier!' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-27 06:40:22
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  Guvernul va repara şi liftul din Big Bang Theory.

 

 
În preambulul şedintei de guvern de astăzi, în faza de pasat lozinci şi gânduri mari presei, s-a

stabilit ca imediat după darea în folosinţă a liniei M5 guvernul să-şi concentreze eforturile pe liftul
din Big Bang Theory.

'În 1 Iunie la ora 12 dăm drumu' la M5, şi mai pe seară ne-apucăm serios de treaba cu liftu' ăla. În
primă fază vom aloca 1% din PIB pentru studiul de fezabilitate, şi apoi aşteptăm să vedem ce

pretenţii au ONG-urile care stau pe scară cu Sheldon.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-26 22:20:21
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  Dintr-o regretabilă greşeală de tipar Prinţu'
Charles a primit Corona.

 

 
Mamaie zice că ea nu ştie nimic. A auzit doar un urlet, dar n-a putut să se uite în cameră la ăla mic

că făcuse baie şi nu putea să iasă afară cu coroana udă.
'Nu m-am alarmat. Ăla micu' mai urlă din când în când da-l calmez repede dacă-l las să se joace cu
coroana. Acu' asta e, o să stea la el în cameră până-i trece, să se-nveţe minte şi să aibă grijă ce-şi

doreşte.' autor Radu Bârsan - 2020-03-25 16:32:55
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  Raluca Turcan este imună la coronavirus.

 

 
Norocul ei că în clasele primare lua constant bătaie la jocul 'Spânzurătoarea', singura pe care a

reuşit să o învingă vreodată fiind tovarăşa ei de giumbuşlucuri, Alina Gorghiu.
(nota: Cum în Groapa Marianelor nu a fost semnalat încă nici un coronavirus, experţii au exclus-o

din start pe Alina Gorghiu ca potenţială gazdă pentru SARS-CoV-2.)
Gândurile noastre se îndreaptă îngrijorate către câştigatorul tuturor olimpiadelor de

'Spânzurătoarea', campionul absolut, Petre Roman.
autor Radu Bârsan - 2020-03-25 10:43:22
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  Un barman acuză un farmacist că în sticla de
Mona era de fapt Chivas Regal.

 

 
Scandal într-o tamponărie din lanţul Catena. Deşi era seara de Open Mic, în care Arşinel & Enache
erau pe punctul să-şi înceapă obişnuitul potpuriul muzical-artistic, barmanul a îndoit sticla de Mona

de tejghea şi a sărit la gâtul farmacistului.
Arşinel s-a bucurat cel mai tare pentru tocmai se înscrisese dimineaţă pe lista de aşteptare pentru

corzi vocale, şi iată, o pereche de corzi noi-nouţe puteau să-i pice în palmă chiar atunci.
Contactat de redacţie, barmanul povesteşte:

'S-au închis barurile şi-acu-s liber. Am găsit locu' ăsta şi voiam să-mi petrec seara aici. Părea ok,
alcool, muzică live...dar papagalu' ăla în halat mi-a pus Chivas în sticla de spirt...da' aşa, cu tupeu,
dom'le...nu mai era nici un strop de spirt în sticlă...păi cu mine se pune? Veneau fraieri ca el zilnic la
mine, la bar, dar io-s om cinstit şi-ntr-un litru de Finlandia puneam numa' 200 de spirt si 200 de apă.

Ieşea mai bună ca originalul!' autor Radu Bârsan - 2020-03-23 17:18:06
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  Liliecii care au blocat A1: dacă nu eraţi bulangii,
vă dădeam noi SARS-CoV-2.

 

 
Cei 10 lilieci, care au blocat timp de 3 ani realizarea autostrăzii Lugoj-Deva nu sunt încă mulţumiţi

pe deplin.
'Păi dacă nu vă căcaţi pe voi să ne mutaţi într-o peşteră confort redus, după ce am muncit o viaţă să

renovăm peştera de domiciliu, vă lăsam noi să luaţi covid din China? Vă dădeam bă ţăranilor,
trebuia numa' să cereţi. Da' voi batman, batman. V-aţi zgârcit şi ne-aţi mutat într-o peşteră ANL

unde nici nu avem de ce să ne atârnăm ca să stăm cu capu-n jos! Păi voi ştiţi ce nasol e să te pişi
acum în somn?...să stai cu cracii-n pişat?..păi ce sunt io, Tudor Chirilă?' autor Radu Bârsan -

2020-03-22 15:59:29
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  Toată lumea acum mâinile sus, a intrat la mixer
tancul rus.

 

 
Prizonierii cu cascheta sunt taţii lui David Guetta autor Dan Neagoe - 2020-03-22 12:52:16
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  Ce-a găsit Angelina sub Brad?

 

 
n-a găsit nimic sub prun

nici sub sălcii, nici sub tuie,
doar sub Brad lua una mu*e autor Fane 3 butoane - 2020-03-22 12:37:30
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  Unde-i veveriţa creaţă?
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  Strategie de Craciun

 

 
Învăţaţi limbi străine! autor Dan Neagoe - 2020-03-22 12:25:14
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  Bă..azi noapte am prins o miss!

 

 
Da, îl ştiu. autor Dan Neagoe - 2020-03-22 12:23:25
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  Safety First!

 

 
Ce mai cumpără lumea prin Kaufland. autor Dan Neagoe - 2020-03-22 12:21:12
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  Când eşti prins la lavă

 

 
- Cioc, cioc..

- Cine-i?
- Vezuviu! autor Fane 3 butoane - 2020-03-22 12:18:35
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  We are your fathers!

 

 
Pick up your swords, madafakas autor Dan Neagoe - 2020-03-22 12:16:02
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  GDPR Warning

 

 
Pentru a vedea datele colectate faceţi click pe anus. autor Fane 3 butoane - 2020-03-22 12:08:34
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  Obiceiuri de Revelion
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  O nouă măsură în cazul repatriaţilor cazaţi la
Mamaia: Se deschide Loftul!

 

 
Guvernul plusează şi, pe lângă pensiunea completă gratuită, va rechiziţiona clubul Loft unde în
fiecare seară folchistul Orban va cânta piese care îi îndeamnă pe cetăţenii români să rămână

dracului acasă dacă n-au cursă gratuită de avion până la Constaţa, ca Italia.
Românii rămaşi în Italia vor fi descurajaţi în continuare să vină în România prin impunerea unor

sejururi la Poiana Braşov, Sinaia sau Băile Felix, în regim All Inclusive.
'Credem că prin aceste măsuri, numărul celor ce vor dori să revină în România va scădea

substanţial. Ne bazăm pe faptul că acestora le-ar fi jenă să vină în concediu pe taxele românilor mai
fraieri, rămaşi în ţară.' spune premierul.

Propunem guvernului să instituie de urgenţă dreptul de 'Prima Nocta' astfel încât repatriaţii, cei mai
cetăţeni dintre noi, să poată să ne şi fută primii nevestele. autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-21

15:27:26
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  Lerul e încărcat 25%. Hruşcă îi dezvăluie codul
genetic.

 

 
Veşti bune de la Ştefan Hruşcă. După ce în fiecare iarnă îşi descarcă Lerul prin ţară, conoscutul

artist se întoarce în Canada şi-l pune la încărcat. În mod normal un ciclu de încărcare durează 11
luni dar având în vedere contextul actual, guvernul Canadei a decis ca în cursul zilei de astăzi Lerul

să fie relocat la Niagara Plant Group. Specialiştii canadieni se aşteaptă ca, până la sfârşitul
săptămânii viitoare, acesta sa ajungă la 4 linii.

Unii spun că mai bine rămânem în izolare, dar lerul este singurul leac cunoscut împotriva
coronavirusiului.

Ţinut secret de sute de ani de Ordinul Hruştilor de pe lângă Marea Lojă a Ieudului, codul genetic al
Lerului va fi dezvăluit în sfârşit de Custodele Colindelor, Worshipful Master, Ştefan Hruşcă.

Pe înţelesul tuturor, Lerul este o secvenţă de cod ARN, învelită în staniol (din acest motiv nu scapi
de el nici dacă te speli pe mâini) care odată intrat în contact cu celula gazdă îşi injectează codul

făcând-o pe aceasta să creadă că e Craciunul, că s-a născut Hristos, şi tot felul de astfel de
bazaconii. Ei bine, testele făcute de Hruşcă cu chitara dezacordată arată că Lerul reuşeşte să îşi

injecteze codul chiar şi în temutul virus. Odată injectat, virusul îşi schimbă comportamentul: cântă,
dansează şi caută atomi de ţuică.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-21 10:52:05
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  Albă ca Zăpada luată cu izoleta după ce a acuzat
dureri de cap.

 

 
Cei şapte pitici au sunat alarmaţi la 112 reclamând că li s-a stricat Alba ca Zăpada. Fiecare dintre

cei şapte pitici, originari din Vaslui, a încercat să o înveselească prin metode tradiţionale dar
aceasta a acuzat migrene.

Hap-Ciu relatează trist:
'Nu şim ce-i cu ea. Până ieri totu a mers normal şi anal dar de azi dimineaţă nu mai funcţionează

cum trebe. Cum încercăm să o zgâlţâim cum ne alungă şi ne zice că o doare capu'. Mi-e frică să nu-
i fi dat vreun lăţel de-ăsta, covedoi.'
Ceva mai relaxat, Mutulică adaugă:

'Avem încredere în sistemul românesc de sănătate. Părinţii mei au fost amândoi baschetbalişti şi le
era frică sa nu depăşesc şi io 2 metri, aşa că m-or dus la doctor de mic, şi uite ce treabă bună au
făcut: am 72cm la 40 de ani. Am primit asigurări că tratamentul a funcţionat şi n-o să depăşesc 2

metri până mor. Acu asta e. O s-o facă bine baieţii. Până se întoarce ne distrăm cu Maştera. E cam
bătrână da' încă are curu' tare.'  autor Radu Bârsan - 2020-03-19 16:46:39
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  Atenţie! Trupa Taxi a obţinut Autorizaţia de
Construcţie pentru balcon.

 

 
Biroul de Urbanism a încercat mai multe tertipuri ca să-i întârzie pe cântăreţi: le-a cerut aviz de la

gaze, curent, Apele Române, OSIM, Biroul de Turism pentru Tineret, ANPC, Direcţia Slvică,
Direcţia Judeţeană de Statistică, Institutul de Fizică al Pământului, Centrul de Formare și Inovație
pentru Dezvoltare în Carpați şi Registrul Auto Român. Băieţii de la Taxi nu s-au descurajat, şi-au
pus chitara-n husă, şi într-o singură zi au obţinut toate avizele. Cel mai greu a fost la Mărmureanu

unde a fost nevoie să tragă fermuarul la husă până la jumătate.
'Asta e, noi am încercat să-i întârziem dar, vă daţi seama că până la urmă ar fi desfacut husa aia la
noi în birou şi nu numai că obţineau Autorizaţia dar le-am fi asigurat şi execuţia lucrării. Ne pare rău
de vecini. Le-am trimis tuturor scuzele noastre precum şi autorizaţiile pentru zidirea balcoanelor, din

oficiu.' autor Radu Bârsan - 2020-03-18 09:53:39
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  Problema hârtiei igienice, rezolvată! Mulţumim
Vel Pitar!

 

 
Majoritatea românilor nu au înţeles tâlcul reclamei Vel Pitar la pâinea igienică deşi conţinea indicii

suficiente.
Nimic nu şterge mai bine urmele de cacao de pe posterior decât o felie de imitaţie de franzelă de la

Vel Pitar.
Majoritatea utilizatorilor a declarat că după ce te ştergi odată cu o felie de franzelă VP nu te mai poţi

întoarce la vechile obiceiuri.
Un utilizator avansat ne dezvăluie şi alte aspecte legate de franzela revoluţionară:

'Produsul este net superior hârtiei igienice. Am fost satisfăcut încă de la început dar aveam o
problemă: Cu 2-3 felii înfundam buda. Am sunat la Hot-Line-ul Vel Pitar şi am primit imediat soluţia:

am pus în rezervor 6 caraşi şî îi hrănesc cu feliile folosite. A durat vreo 2 săptămâni până s-au
obişnuit, că la început mâncau numai căcatul, dar acum au crescut şi să-i vezi ce se bucură, cum

dau din coadă când mă distrez şi mă fac că le dau o felie. În 2 luni o să-i fac pane şi pun alţii. E cea
mai bună invenţie!' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-16 22:13:28
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  Clujenii vor intra în primă fază în 'Stare de
Pripeală'.

 

 
Pentru a nu bulversa clujenii, aceştia vor intra treptat în starea de urgenţă.

După calculele oamenilor de ştiinţă, unui clujean din trei i-ar putea puşca o venă dacă cineva l-ar
trece brusc în stare de urgenţă.

Specialiştii spun că sunt necesare cel puţin 4 stări intermediare, aşa că începând de astăzi, Clujul
intră în 'Stare de Pripeală'. Se aşteaptă ca până Joi aceştia să afle noul statut. După câteva zile de

acomodare se va comunica Starea de Sorgoşeală, apoi tot pe rând, Stările de Iuţeală şi de Zorire şi,
în final, Starea de Urgenţă astfel încât, până la 1 Mai Clujul să fie pregătit. autor Dan Căpitan de Stop -

2020-03-16 12:33:16
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  Hairy Pussycat

 

 
Mă! ...da' tu ce-ai căutat pe Google ?!? autor Radu Bârsan - 2020-03-15 23:42:33
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  Ţiriac şi-a cumpărat 3 izolete.

 

 
Cunoscutul mustăcios a cumpărat de la guvernul Egiptului piramidele din Giza

Cu toate că mustaţa îi oferă o protecţie suficientă impotriva agenţilor patogeni, între firele ei putând
fi observate la microscop diverse microorganisme, ba chiar şi cadavrele câtorva lăţei capturaţi în '70
din Roland Garros de la nişte tenismene mai depravate, Ţiriac n-a vrut să se lase la mâna statului.

Iniţial a vrut să achiziţioneze doar piramida lui Keops dar la Cairo este în plină desfăşurare
campania 'Black Century' aşa că a luat 3 la preţ de una, primind gratuit şi 100.000 de încărcatoare

auto, fetele apucându-se deja să încarce piramidele în autocamioane. autor Radu Bârsan - 2020-03-15

10:04:45
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  Pest Repeller este la fel de eficient şi împotriva
coronavirusului

 

 
Studii recente asupra miraculosului aparat vândut de Top Shop la peste 2 milioane de fraieri (scuze,
mamă) arată că acţionează cu aceeaşi eficienţă nu numai împotriva rozătoarelor şi gândacilor ci şi

împotriva temutului virus.
Dacă sunteţi deja pozitiv rugaţi o rudă să îl bage în priză în timp ce dvs. staţi cu spatele la un zid şi
cu gura larg deschisă astfel încât să nu fiţi proiecaţi în spate sau să vi se spargă dinţii când covizii

vor izbucni afară.
p.s. Atenţie! S-a observat că dacă aparatul nu anihilează nici un şobolan atunci nu va anihila nici un
gândac deci dacă aveţi foarte mulţi covizi va trebui sa aduceţi în casă un număr egal de rozătoare şi

insecte astfel încât să nu bulversaţi aparatul. autor Radu Bârsan - 2020-03-14 20:48:05
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  Urme de găinaţ pe CCR.

 

 
Orban, care a zburat azi prin ţară la mică înălţime ca să-l aclame pulimea, acuză:

'E clar că e opera unei pupeze de la PSD, sau a vreunei bufniţe din colecţia lui Iliescu. Ăştia se cacă
pe ea lege by default. Acu' mă scuzaţi, tre să mai dau o tură să găsesc un papagal care a zburat de

la Cotroceni undeva în concediu.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-13 18:39:09
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  Statul ne asigură: Stocul de ţăruşi este suficient!

 

 
Raed Arafat îi linişteştepe cei care se întreabă ce se va întâmpla când stocurile de izolete sau

tehnică de intubaţie vor fi insuficiente.
'Nici o problemă! Stocul de ţăruşi şi usturoi ne ajunge să anihilăm milioane de zoombie. Dacă

ajungeţi cumva in această situaţie sunaţi la 112 şi în câteva zile o echipă specializată a ISUU va
veni la dvs. să-l monteze. Lumea va trebui să înţeleagă că vor fi foarte mulţi abonaţi CAS care să
solicite noul serviciu deci echipa de montare a echipamentului nu va putea face faţă cererii pe loc.
Pentru e evita şi alte întârzieri zoombi-ul va trebui să aibă asupra lui Cardul de Sănătate, că ţăruşii
sunt compensaţi 50%, altfel trebuie să plătească valoarea întreagă, 800 euro.' autor Radu Bârsan -

2020-03-12 09:39:25
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  Interviu cu frizerul lui Cîţu.

 

 
Nea Costel e cunoscut mai ales pentru că până-n 2005 a fost frizerul lui Băsescu. Mă primeşte

amabil în salon şi-mi spune:
' -Salut băieţi! Hai, primu' sus pe scaun!' nu mă risc, aşa că-i zic să-l tundă pe colegu' prima dată, şi-

i arăt scaunul gol de lângă mine.
 Se vede că ştie meserie. Mâinile i se mişcă cu dibăcie pieptănând graţios aerul şi turând foarfeca

ritmic. Profit de faptul că e absorbit şi-l întreb cum e noul lui client din zona VIP, domnul Cîţu.
' -Ce să zic e băiat bun, da' are păru' prost, dom'le. Cine l-a tuns înainte n-a fost meşter bun! Io-l ştiu

din facultate că am făcut amândoi Grinnell College din Iowa, care scoate cei mai buni contabili şi
frizeri din stat, dar el se încăpăţâna să se tundă la un apaş bătrân care tundea cu paie, dând

semnale cu fum direct din podoaba capilara a clienţilor.'
Dacă mergeţi să vă tundeţi la nea Costel nu uitaţi: nu va aşezaţi pe scaunul din faţa lui, ci pe unul

lateral, că altfel nu vă vede. autor Radu Bârsan - 2020-03-10 19:22:56
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  Mai mulţi creditori au luat cu asalt casa lui Nuţu,
tuşind.

 

 
Temutul frate Cămătaru a fost scos din afaceri de o bandă de mucoşi. Bodyguarzii acestuia au luat-

o la sănătoasa când la poartă au apărut 4 clienţi cu nasul roşu. Fane Pafalangă, fost bodyguard,
povesteşte speriat:

'N-aveai cum să te pui cu ei. Tuşeau violent, ce să facem, am aruncat macetele şi-am tăiat-o la
medicul de familie. Când zic am tăiat-o de data asta mă refer la faptul că ne-am dus/mers/deplasat
ca să nu fie nici o confuzie. Pe Nuţu dă-l în plm nu mi-e frică de repercusiuni că pot mima strănutul

mai bine ca karatele. E terminat.'
Unul dintre creditori, încântat de reuşită, ne-a declarat:

'N-am ştiut că suntem aşa periculoşi, dar ne-am adaptat rapid. După ce a fugit paza, am intrat la
Nuţu în birou şi ne-am făcut că-i dăm 200.000 euro împrumut până Joi, adică până mâine. La

început a încercat să zică că nu are nevoie, dar l-am ameninţat cu-o biluţă. Mâine intrăm peste el să
luăm 400.000 şi ne mai facem că-i dăm 500. Cred că e un bussines bun. Acum merem sa

completăm declaraţia 220 să ne declarăm veniturile. Auzi man...nu ştii pe cineva răcit cobză? Că
vrem să ne extindem, să colindăm nişte bănci, poate să dăm o tură pe la Luvru...nu ştii? Ok. Deci

poimânie ne-aduci banii, da?'  autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-10 09:39:53
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  Cercetătorii români se implică! Promit glume noi
cu Covid-19.

 

 
Antony S. Fauci, șeful Institutului pentru alergii și boli virale din cadrul National Institute of Health

U.S.A., salută iniţiativa românească.
'Îi felicit pe cercetătorii români pentru implicare. Este o muncă dificilă. Foarte greu poţi sa aduci un
element nou în domeniu. De câteva zile nici noi n-am mai găsit nici o poantă, cam toate s-au dat pe

Reddit. Asta e situaţia! Lumea aşteaptă cu nerăbdare măcar un Meme original dar nu ştiu câtă
muncă e în spate. Colegii chinezi nu prea se pricep, ştiţi bine că ei râd la orice, aşa că iniţiativa

românească e binevenită. Vom colabora şi vom aduce pe piaţă curând ceea ce o întreagă planetă
aşteaptă: o glumă nouă despre coronavirus.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-09 23:46:25
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  Stripperii din Vaslui pregătiţi de spectacol şi-
olecuţă di batae.

 

 
Ca în fiecare an de 8 Martie, vasluiencele aşteaptă cu nerăbdare spectacolul susţinut de ziua lor de

trupa locală de streaptease, Cipandăi bini di tăt.
'Abia aştept să văd Cipandăii în această seară, măcar cu ochiul bun. Mi-am pregătit comprese,

gheaţă tot ce trebe pentru a savura show-ul tradiţional de 8 Martie. Cu puţin noroc poate ajung şi io
pe scenă să mă pălească şi pi mini băieţii. Preferaţii mei sunt Magic Mike şi nea Micula care au

ditamai palma.'
Nea Micula precizează:

'Sunt membru fondator al trupei am deja 20 de ani de când ofer serviciile mele doamnelor de ziua
lor. Sunt sătule să fie bătute de acelaşi bou tot anu' şi vor ceva nou. E firesc, e win-win! Majoritatea

cer şi-un viol, din obişnuinţă, dar nu suntem decât 5 în trupă şi nu putem face un act artistic de
calitate.' autor Radu Bârsan - 2020-03-08 14:12:39
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  Răniţii obiectează: 'Cum adică pomenirea
morţilor?'

 

 
Mii de răniţi s-au adunat pe-o treaptă a Catedralei Mânturii Neamului şi cer Preafericitului să

corecteze această nedreptate.
'Zi de zi milioane de români ne menţionează şi pe noi odată cu pomenirea morţilor unor doamne! E

strigător la cer că, noi răniţii, nu suntem pomeniţi deloc în cadrul acestui frumos obicei. Vă daţi
seama ce plictisitor ar fi traficul în Bucureşti dacă noi n-am fi pomeniţi? Ce, era aşa greu ca această

zi să fie denumită 'Pomenirea morţilor şi răniţilor'? Puţin respect cerem! Atât!'
'Io am venit aici că am crezut că se dau ceva ajutoare, da' acu', când am văzut cu ochii mei ce se
întâmplă, am hotărât să rămân. Stau aici cu fraţii mei şi cer să ni se facă dreptate. Ce plm m-am

rănit degeaba? Sunt în pensie de boală din '94 pentru că sunt orb, ce te uiţi aşa?' autor Dan Căpitan

de Stop - 2020-03-07 11:52:04
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  Romănii au hotărât: Licinius, cel mai prost
împărat roman.

 

 
'Dă-l în plm. Un om crud: a omorât într-o zi 42 de mucenici. E sărbătoarea mea preferată şi în

fiecare an de 6 Martie încerc să beau 42 de pahare cu vin dar pe la 30 mi se face greaţă. Putea să-i
omoare şi el în doua ture. Ce atâta grabă? Dacă nu era aşa de crud putea să omoare de exemplu

21 în 6 şi pe restu-n 8 să ne dregem şi noi în 7. Unde mai pui că în 8 martie aveam şi noi un prilej de
sărbătoare.'

'Zice bine colegu'. Nu putem bea dom'le 40 de pahare de vin într-o seară! Păi aţi mai fost voi la băut
vinerea şi după fiecare 2 pahare să nu apară un comesean cu un metru de shoturi de Tequila? E

inuman! Poate pentru străbunii noştri a fost ok, că beau vin făcut din struguri, dar acum efectiv put a
sulf în 7 martie, şi-n 8 tre să mă spăl!' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-03-06 08:41:17
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