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  Calul care bea Borsec şi se pişă Izvorul
Minunilor s-a îmbolnăvit.

 

 
Probleme la firma fraţilor Micula. Calul care a asigurat producţia de apă minerală în ultimii ani acuză

usturime la urinare. Contactat telefonic, calul relatează:
'Man...ani de zile n-au fost probleme dar s-au hăpsânit ăştia şi mi-au pus un butoi mai mare de-am
ajuns să stau cu pula-n Izvoru' Minunilor. Asta e! O să îmbutelieze iar apă de la chiuvetă şi pe mine

mă trimit înapoi pe secţia de Frutti-Fresh, probabil la grapefruit că ăsta iese bine la cistită.' autor

Radu Bârsan - 2020-07-23 23:06:44
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  Iliescu amendat. De 25 de ani nu i-a acordat
concediu doamnei care-i tunde iarba.

 

 
Controlul efectuat recent de Inspecţia Muncii a scos la iveală faptul că Iliescu nu i-a acordat

concediu unei biete bătrâne care-i tunde iarba încă din anii '90. Aceasta mărturiseşte:
'Prin '95 m-am prezentat la domnu' preşedinte să-mi ofer serviciile. Cum m-a văzut acesta a zâmbit
larg şi m-a pus să tund iarba de pe strada sa, de pe lângă palatul parlamentului, mă rog...de oriunde
era nevoie. A fost foarte drăguţ şi mi-a făcut chiar şi carte de muncă full time. Chestia e că am obosit

maică şi nu mai pot...mi-ar trebui şi mie un concediu dar domnu preşedinte nu mă lasă să plec.
Trebuia să-mi dau seama că ceva nu e in regulă încă din prima zi când am găsit prin iarbă zeci de

coase rupte.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-07-23 11:58:53
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  Olanda se oferă să construiască pe banii ei
tronsonul Piteşti-Sibiu.

 

 
Ca să spulbere mitul conform căruia Olanda se va opune întotdeauna construcţiei autostrăzii A1,

olandezii se oferă să construiască până la sfârşitul anului, pe banii lor, tronsonul Piteşti-Sibiu.
Acesta va avea o lungime de 4600 km şi o limită de viteză de 130km/h pe porţiunile de şes. CNAIR
a hotărât ca imediat după darea în folosinţă a tronsonului de autostradă mult aşteptat să reabiliteze

vechiul drum (DN7) lucrare ce se va atribui uneia dintre cele 3 firme înscrise la licitaţie: Selina,
Napolact şi Scandia Sibiu. Deşi 2 din cele 3 firme sunt cunoscute publicului larg pentru încercările

lor de a face lapte sau fasole cu ciolan, cea de-a treia este cunoscută doar de bihoreni pentru
încercările ei de a face drumuri.

Mihai Croitoru, localnic din Piteşti declară pentru neurococi:
'E foarte bine, nu-mi vine să cred ce oportunitate. Nu mă duc la Sibiu foarte des că mi-e frică de

radiaţii, dar data viitoare când merg o s-o fac pe noul traseu: Constanţa-Rotterdam-Sibiu ca e mai
scurt.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-07-11 08:00:39
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  Şoptitorul Digi24, Claudiu Pândaru, a rostit un
cuvânt de o tonă.

 

 
Cunoscutul vorbitor are un program extrem de antrenament pentru a da greutate cuvintelor eliberate
în natură. Ziua începe cu vorbit sub apă, buzoflexiuni (o repetare, 6 serii), împins (4 seturi de câte 3

litere). Apoi iese în stradă şi şopteşte după un taxi câteva ore.
Claudiu Pândaru, pentru neurococi:

'La început nu reuşeam să rostesc cuvinte aşa de grele. Soaptele mele ajungeau totuşi la urechile
taximetriştilor şi după 2-3 minute de şoptit oprea o maşină. De câţiva ani insă am atins perfecţiunea!

Acum şoptesc aşa de eficiet încât şi daca o fac o zi întreagă nu mai opreşte nici un taxi. Cuvintele
mele sunt atât de grele încât se prăbuşesc la picioare imediat şi nu ajung la beneficiar.' autor Radu

Bârsan - 2020-07-05 13:24:15
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