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  Mauritania îşi lărgeşte şi ea plajele.

 

 
După Mamaia, olandezii de la Boskalis, au prins un nou contract, de data aceasta cu guvernul
Mauritaniei, prin care, pe toată graniţa de vest, va lărgi plajele în medie cu 20 km astfel încât

lăţimea acestora să fie de fix 1100 km. Contactat de cămila redacţiei, premierul Ould Bilal relatează:
'Unii zic că luat şpagă dar e minciun. Adevăru la noi este că copii greu învăţat geografie, greu butut

deseneze ţara. Dubă ce largim blajele vom avea o ţară destul de pătrat. Ce mai e pe la
Timişoara?..tot Bălan e primar?'

Din partea Boskalis domnul van Noort, pentru neurococi:
'La prima vedere pare un proiect mult mai greu decât cel de la Mamaia, dar nu e deloc aşa. La ăştia

nu pompăm nsipul din ocean ci direct din Sahara. Practic demontăm aspiratorul de pe vapor şi îl
plimbăm cu cămila prin deşert. Ne-a mai contactat şi guvernu Egiptului în problema #Suez, să

scoatem nisipu de sub Evergreen, da' era treabă subţrire, maxim 4 minute cu aspiratoru, n-avem
timp de mărunţişuri...din România zici... auzi, la Spiru Haret din Câmpulung-Muscel tot Dragomir e

director?' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-03-27 09:11:12
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  Un spărgător a murit de sete lângă un bax de
Borsec.

 

 
Guţă, un cunoscut spărgător din sectorul 6, a murit în chinuri. După ce, cu ajuţorul unei furculiţe, a

escaladat 10 etaje pentru a jefui o garsonieră aflată în renovare, a rămas blocat înăuntru făra apă şi
mâncare, doar cu 6 sticle de Borsec. Poliţiştii, care au fost alertaţi de vecini şi au descoperit

cadavrul prietenului lor înţepenit ţinând baxul la piept, relatează:
'Printr-un apel la 112 am fost anunţaţi ca e ceva putred în garsoniera de la etaju' 10. De o

săptămână nu se mai auzea nici o bormaşină! Echipajul s-a prezentat la adresă însoţit de pompieri
şi, pentru că garsoniera avea uşă metalică din tablă de 0.5, după 20 de lovituri cu berbecu' am

reuşit să pătrundem în interiorul berbecului. Ca norocu' că după ce-am stricat berbecu' a venit tanti
Greta cu cheia şi l-am găsit pe Guţă exact aşa cum îl ştiam noi: cu sticlele-n braţe. Ne-a părut rău
de el, săracu', că era membru cotizant în sindicatul poliţiştilor din '84, da' n-aveai cum să te superi
pe el. Era un hoţ fin. Fura chestii de care lumea n-avea absolută nevoie. Practic, le ducea gunoiul!
Din disperare omul a încercat imposibilul: să desfacă folia de pe dopul unei sticle de Borsec! Ce să
zic...e bine totuşi că a murit plin de speranţă..vă daţi seama ce tragedie ar fi fost dacă ar fi găsit în
garsonieră un bax de Zizin, sau de Izvorul Minunilor...că ălea erau gata desfăcute din fabrică, da'

cine plm poa' să le bea?'

*Atenţie! Foliile de pe gâtul sticlelor de Borsec nu sunt protejate de altă folie! Purtaţi mască! autor

Dan Căpitan de Stop - 2021-03-17 18:53:17
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  Român mulţumit de Astra-Zeneca: după rapel mi-
au murit toţi gândacii din bucătărie.

 

 
Românul intervievat relatează:

'De ani de zile mă lupt cu ei ca să ajung primul la frigider. Luna trecută mi-am luat un bax de K300
dar până dimineaţă l-au băut pe tot şi-ar mai fi vrut câteva tuburi. Efectiv i-am găsit pe toţi veseli pe

masa din bucătărie dregându-se cu fixativul lui nevastă-mea. Nu numai că îs nesimţiţi şi nu pun bani
când cumpăr sprayuri dar ajunseseră sa facă mişto de mine. Se organizau şi-mi scriau cu corpurile

lor micuţe mesaje pe masă de gen:
'Hai boss adu-ne ceva mai tare că plânge masa' sau 'K300, prietenii ştiu de ce'.

Le-am adus şi plutoniu original din Rusia de şi-au făcut ghiuluri din el.
După prima doză de Astra Zeneca i-am văzut mai abătuţi dar n-am dat importanţă...m-am gândit că
am uitat să le iau ţigări. Dar in 2-3 minute după ce m-am întors acasă de la rapel i-am găsit pe toţi
cu picioarele-n sus pe masă. Prima dată am crezut că iar fac mişto de mine dar incredibil, chiar

muriseră. Mai am de dus 3 saci la tomberon şi-am terminat cu ei. Trebuie neapărat să-mi mai fac o
doză că am nişte vecini care mă enervează şi am saci de 480L'

autor Radu Bârsan - 2021-03-17 09:05:48
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  Arafat a convins peştii dintr-un acvariu că în
ocean e de căcat.

 

 
Mai mulţi peşti înghesuiţi într-un borcan lăsat din neglijenţă lângă televizor, au vizionat filmul ilegal

'Finding Nemo*'.
Tocmai când se organizau să-şi oprească oxigenu' ca s-o taie în ocean, a apărut pe ecran

cunoscutul om de televiziune Raed Arafat care a ţinut un discurs despre beneficiile izolării şi
riscurile la care te expui dacă circuli ampulea prin ocean după ora 22, dacă vrei să meri la sirene,

sau dacă vrei să bei cu băieţii ceva în care nu te pişi.
Bloat, peştele balon, ne povesteşte cu păru' măciucă:

'Vai de plm ce greseală era să facem. Noroc că a venit chelu' ăla balonat (mie mi se pare că toţi
semănaţi, da' pe ăsta îl recunosc că e ca mine: plin de băşini!) şi ne-a prezentat cum stau lucrurile.
Păi, unu la mână, e greu să ne punem masca după urechi şi doi la mână avem comorbidităţi. Eu de

exemplu sunt desertul preferat de ton şi se spune că dacă te mănâncă un peşte mai mare sunt
şanse de 2% să mori. Mai bine stăm aici unde e cald şi bine. Cel mai nasol e că toţi suntem

mascului şi n-avem mâini.'

P.S. Anticipat. - ie unii care zice: 'băi p*lelor de ce vă legaţi de Arafat că aşa e peste tot!'. Răspuns:
'e valabil pentru toţi arafaţii. Râuri de muie nesfârşită către toţi. Amin!'

*Finding Nemo a fost cenzurat pentru că nu respectă standardele comunităţii peştele dungat 'Gil'
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  2029. Titluri din ziare.

 

 

25 Noiembrie. Rezultatele parţiale ale alegerilor prezidenţiale după numărarea a 97,5%
din voturi (ora 24). Ion Iliescu 85%, Clotilde Armand 15%.

Poliţia a arestat un pervers care a zâmbit într-un autobuz plin de copii.

Raed Arafat a atins Nirvana. Este în sfârşit trist 100%.

Parchetul General s-a autosesizat şi a început urmarirea penală în rem în cazul femeii
însărcinate.

Doi traficanţi de tutun arestaţi pe terasa unei cofetării de fiţe din Centrul Vechi. Aceştia
vindeau ţigări sub pretextul că sunt 'cuie'.

Elena Udrea a fost condamnată la 12 ani de închisoare. Curtea Supremă nu ştie ce să
mai facă deoarece aceasta refuză din nou să meargă la puşcărie: 'Daca nu merge, data
viitoare îi dăm 15 ani!'

Bustul de gips al lui Florin Cîţu vandalizat în gură de calul de bronz al lui Ştefan cel
Mare.
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Klaus Iohannis lansează volumul 'Ultimul Pas', practic al doilea pas în 3 volume.

26 Noiembrie. Rezultatele finale ale alegerilor prezidenţiale. Clotilde Armand 85%, Ion
Iliescu 15%.

27 Noiembrie. Clotilde Armand a murit în urma unui infarct.

autor Dan Căpitan de Stop - 2021-03-06 11:03:43
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