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  S-a găsit autorul miturilor îmbrăţişate de părinţi
încă din anii '60.

 

 
Degeaba v-aţi înjurat parinţii când vă opreau să ieşiţi în Iulie din casa cu părul ud, sau când urlau să

închideţi geamu că vă trage curentu'. Aceştia nu făceau decât să se conformeze celor mai noi
descoperiri ale lui Arafat în domeniul sănătăţii. Micuţul Arafat a fost un copil precoce învăţând să

interzică încă de la 3 ani în timp ce alţii trebuie să mănânce căcat în politică cel puţin 10 ani până să
poata să interzică ceva.

Contactat telefonic Arafat precizează:
'Poate că sunt unii care nu cred în eficienţa măsurilor pe care le impun dar, ca să vă dau un

exemplu, iată că în urma acestora, românii care în copilărie au fost traşi de curent au început să fie
împinşi de curent înapoi pe poziţie!' autor Radu Bârsan - 2020-08-29 09:07:11
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  Pentru că Smiley cântă din ce în ce mai bine va
fi cooptat în trupa Taxi.

 

 
Dan Teodorescu, fondatorul trupei Taxi, despre decizia de cooptare:

'Lista de aşteptare pentru a prinde un loc în formaţia Taxi are 5 metri. Pentru că suntem extrem de
selectivi, doar cântăreţii maturi pot completa declaraţia unică de adeziune la trupă, pentru a fi
admişi la interviu. Domnul Smiley a trecut cu bine de interviu deşi i-am adresat cele mai grele

întrebări. De exemplu a reuşit să interpreteze melodia La La La, Tra-La La în Si bemol şi a reuşit să
compună o melodie pe care o uiţi în timp ce-o cânţi adică exact acel chelcheşoz care face trupa

Taxi atât de iubită. La proba eliminatorie de executare a arpegiilor a trecut cu brio demonstrând că
este capabil să facă arpegii sau să cânte o gamă folosind o singură notă.

Daca nu-şi pierdea buletinul era deja de azi membru al trupei dar aşa trebuie să aducă un certificat
de naştere pe care să scrie clar Smiley ca să putem să-l întabulăm.'

O informaţie de pe surse spune că primul album în noua formulă va apărea săptămâna viitoare şi va
purta numele 'Eşti iubibilă la ora asta?', probabil un album porno în care să poţi să-ţi bagi p*la. autor

Dan Căpitan de Stop - 2020-08-26 08:39:17
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  Mii de icoane rechemate in service pentru
probleme la sistemul de minuni.

 

 
BOR recheamă peste 250.000 de icoane in service. Practic tot lotul de icoane vandut in noiembrie

2019 este aşteptat în atelierele BOR pentru reparaţii pe cheltuiala proprietarilor. Se pare că în loc să
lăcrimeze şi să duduie cu minuni, acestea râd ca proastele şi cad din cui.

Un proprietar de icoană marturiseşte:
'Mie-mi merea bine până am luat-o p-asta. Mi s-a părut simpatică la început că-mi zâmbea din hol,
dar dupa nici 2 luni a început să râdă de mine de-a binelea. Cum mă vede, cum sare din cui şi se
tăvăleşte pe jos de râs :(. Îi fix pix ce zic americanii, că Covidu e făcut de chineji în laborator...o

p*lă..fac pariu ca l-a făcut icoana mea numa-aşa să se râdă mai bine de mine.'
Mecanicul şef al BOR aduce lumină în acest caz:

'Beneficiari exagerează. E drept că au ceva probleme dar tot fac minuni mai mici, de exemplu strâng
praful. Oricum le suim pe rampă şi le reglăm valva până plâng. Veeeniţi de loaţ luminăăăă!' autor

Radu Bârsan - 2020-08-24 09:52:29
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  A fost găsit mormântul celui mai prost dac:
Logan.

 

 
Deşi a fost depistat pe columnă încă din toamna anului MCV, urmaşii vestitului dac nu ştiau cu
precizie unde să parcheze de ziua morţilor. Un grup de arheologi de la Registrul Auto Român a
descoperit în sfârşit mormântul lui Logan. Din păcate pentru urmaşi acesta este situat în munţii

Piteştiului, pe vârful Trivale (248m) ceea ce îl face inaccesibil.
În mormânt s-a găsit sârmă, scotch, un set de jiglere, şi-o tubulară de 19 fapt care confirmă

identitatea dacului răpus într-o liniuţă cu cel mai prost soldat roman, Fiatus.
Dacian Dustărescu, cel care a descoperit mormântul, declară pentru neurococi:

'Din fericire cadavrul este perfect conservat! Probabil pentru că a fost scufundat în untdelemn
20W40. Am reuşit să-i scoatem creierul intact prin globul ocular şi acum îl studiem în retrovizor care
face obiectele să pară mai aproape aşa că l-am pus în parcarea instutuţiei şi ne uităm pe rând la el

să nu ne depăşească şi să-l pierdem din nou. Logan era un dac care gândea mult! Ne-am dat
seama de asta pentru că creierul este foarte uzat, adâncimea benzii de rulare fiind practic zero, aşa
că probabil iarna stătea numai în casă, exact ca urmaşii lui. Probabil că nişte jefuitori de morminte îl
depistaseră inaintea noastra că l-am găsit cu ştergătorul ridicat dar nu e sigur: poate că în momentul

morţii era excitat că a atins 50km/h.'
autor Radu Bârsan - 2020-08-23 09:52:31
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  Scrisorile lui Ştefan Cel Mare către DSP
Moldova.

 

 
Recente săpături arheologice au scos la iveală corespondenţa purtată de Ştefan Cel Mare cu

Direcţia de Sănătate Publică Moldova.
Redăm mai jos una dintre scrisori:

'Subsemnatul Ştefan Cel Mare, legitimat cu paloşu' de-un metru douăşinşi, domiciliat în Şitatea dî
Scaun a Suşevei declar că am istoric de călătorie în Imperiul Otoman unde am avut contacte cu

niscaiva ienişieri cu simptome dî simţire di rău, cum ar fi: mâncărimi la găurili di paloş şi-oleacă di
disconfort la despicăturili de-a curmezişul. Menţionez că m-am autoizolat 14 zâle la şitate da acu tre

să plec la otomani că i-o crescut curu lu Maria şi trebuieşte să-i iau blugi.
Declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 326 din Codu' Pinal, despre minşiunili spusi la

organ, chestie care se pedepseste cu căpăţâna sau amenda.
Îs de acord ca datele mele cu caracter personal să fie vândute la mătrăcari şi la opsari pentru a

primi oferte personalizate.
Anexez prezentei urma paloşului lăsată în Pârcălabul Isaia care s-a oferit să poarte scrisoarea mea

către domniile voastre.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-08-20 10:46:05
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  Logopedul lui Nelu Tătaru văzut în Dedeman
cărând vată de sticlă.

 

 
Contactat de reporterul neurococi, logopedul relatează:

'Cu metodele cunoscute de medicina modernă nu pot să-l opresc din galop. Noroc că m-a sunat
Iohannis şi mi-a spus că el când era mic a mâncat un balot de vată de sticlă şi de atunci nu mai are
nici o problemă cu logoreea. Ba chiar ţi se înfundă urechile când vorbeşte. Acu am luat 4 baloţi pe
reţetă compensată: unu pentru Tătaru şi 3 pentru Cîţu că e un caz mai grav şi-i trebe doză dublă ...

hai mă, nu fă calcule că unu i-l administrez rectal, să aibă şi el o bucurie. Săptămâna trecută a
mâncat 3 discuri de frână da' n-am observat nici o ameliorare.'

autor Dan Căpitan de Stop - 2020-08-19 18:24:25
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  Şcoala de Poliţie Câmpina a publicat floppydisk-
ul conţinând toate cursurile instituţiei.

 

 
Pentru că anul acesta cursurile se vor desfăşura online, şcoala de poliţie a pregătit câte un

floppydisk pentru fiecare viitor poliţist, acesta conţinând tot ceea ce este necesar pentru exercitarea
meseriei: 9 poze, 2 teste grilă şi simulatorul de luptă cu mafia: Mario & Luigi.

Directorul şcolii, generalul Mache Vasile, relatează:
'Pandemia ne-a forţat să privim spre viitor. Nu mai e ca pe vremea mea, când eram obligaţi să

participăm la cursuri cu caiet in care să scriem de 100 de ori 'Să trăiţi domnu' Duduianu!'. Ne-am
modernizat! Păcat numa' că anu viitor împlinesc 38 de ani şi ies la pensie, că pe floppy mai era

spaţiu căcălău şi-am băgat şi tetris .' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-08-17 08:24:01
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  Greșelile pe care le faci când fierbi orezul!

 

 
Majoritatea gospodinelor îl ţin în apă rece 30 minute apoi îl pun la fiert. Greşit!

Iată paşii necesari pentru un orez fiert, de bună calitate:

 Orezul trebuie ţinut în ambalajul original, pe raftul magazinului. Puteţi să îl marcaţi uşor
cu pixul, să se ştie că e orezul dumneavoastră. Dacă totuşi aţi greşit si aţi adus orezul
acasă, asiguraţi-vă că este bine închis în cămară.

 Nu puneţi multă apă la fiert! 2 linguriţe de ulei ajung!

 Alegeţi 2 boabe de orez lung cât palma, de preferat din ceafă de porc.

 Prăjiţi bine orezul pâna e fiert pe ambele părţi.

 Lăsaţi-l 10 minute să se răcorească astfel încât atomii răi de orez să se metamorfozeze
în atomi buni de colesterol.

Poftă bună! autor Dan Căpitan de Stop - 2020-08-09 11:28:17
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  Ghinion! O dubă cu muştar s-a ciocnit cu o dubă
cu brânză.

 

 
Sute de şoferi nervoşi pe autostrada A2 după ce o dubă de Sibiu care transporta brânză a acroşat o

dubă de Galaţi care transporta muştar. Martorii oculari relatează:
'Am plecat şi noi la mare cam flămânzi dar ne-am revenit imediat când am văzut o dubă de Alba

care transporta cremvurşti şi, printr-un noroc chior, la nici 200m în faţă rula o dubă cu muştar. Ne-
am făcut semne, ne-am orgaizat şi am început cu claxone şi şicane să-i aducem pe cei doi

împreună că tare bine se potriveau. Era cât pe ce să reuşim dar a apărut de nicăieri boul ăsta de
Sibiu...plm..a venit tiptil..pas cu pas, că nici nu l-am observat...acu cine plm mâncă brânză cu

muştar?' autor Radu Bârsan - 2020-08-07 23:30:59
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  Toamna asta se poartă culori vibrante. Chiar
zguduitoare dacă cei 4 cărăuşi nu păstrează

cadenţa.

 

 
Lovitură pentru Cătălin Botezatu. Raed Arafat intră în afaceri lansând colecţia toamnă-iarnă.

Contactat pe telegraful instituţiei, Raed relatează:
'Din garderoba ta de toamnă vor lipsi anul acesta culorile pământii specifice sezonului. Albastrul dè
Metilen comunică maturitate și eleganță şi poate fi asortat cu orice dric. Nu ezita să adaugi această

culoare superbă la garderoba ta pentru un strop de eleganță și rafinament! Vom face şi pachete
conţinând un sac şi 4 măşti astfel încât să fii perfect asortat cu tovarăşii ce te vor însoţi din lateral.
Colecţia poartă şi un mesaj puternic: 'nu porţi mască, treci la sac' deşi mi-e clar că românii o să le

poarte pe amândouă.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-08-05 07:11:33
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