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  Cucul lui Brukenthal l-a pupat pe preşedinte.

 

 
Gafă la inaugurarea statuii lui Brukenthal. Preşedintele nu a fost informat la timp de către Raluca

Turcan de faptul că baronul era la duş aşa că momentul dezvelirii statuii lui Brukenthal l-a surprins
pe acesta indecent în timp ce-şi clăbucea cucul pentru expunere la Muzeul Ceasului din Ploieşti.

Nici nu a tras bine preşedintele de perdea că s-a trezit pupând cucul lui Brukenthal. Vizibil iritat de
faptul că statuia de la Cotroceni i-a tras perdeaua de la duş si era cât pe ce să-i muşte cucul,
Sammy a tras repede o linuţă şi 3 sibieni pe roată apoi a plecat cu Raluca la Untold unde vor

interpreta hitul Cucul&Pupăza. autor Dan Căpitan de Stop - 2021-09-12 14:40:27
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  Ce va face Boc la moartea unor personalităţi.

 

 
În timp ce vâslea pe Lacul Gheorgheni în memoria lui Ivan Patzaichin lui Emil Boc i-a căzut to-do list-

ul:
- Mă plimb prin Cluj pe picioroange în memoria lui Giţă Mureşan.

- Mă încalţ cu un ghiveci în memoria lui Klaus Iohannis.
- Tencuiesc Vărzăria, în memoria Loredanei Groza.

- Plesnesc copii dintr-o grădiniţă în memoria lui Traian Băsescu. Atenţie! Numa' pe ăia mai mici ca
mine!

- Mă bag în faţă când fac turiştii poze, în memoria lui Alexandru Arşinel.
- Pun o vidanjă pe reverse, în memoria lui Rareş Bogdan.

- Întind boarfe la uscat în Piaţa Unirii, în memoria Elenei Udrea.
- Am, n-am autorizaţie fac o vilă, în memoria lui Hagi.

- Poate fac ceva, poate nu, în memoria Simonei Halep.
- Îmi interzic să fac ceva, în memoria lui Arafat. autor Dan Căpitan de Stop - 2021-09-08 10:12:05
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  Operaţie rară de realipire a 2 fraţi siamezi.

 

 
Deşi operaţia iniţială de separare din 1972 (vezi foto) a fost catalogată ca fiind un succes, iată că

după aproape 50 de ani specialiştii au decis să sudeze gemenii la loc.
Chirurgul care va efectua operaţia de realipire ne pune la curent cu acest caz unic:

'De-a lungul timpului am ţinut sub observaţie acest caz. Se pare că fratele mai puţin cunoscut al lui
Florin a fost cumva favorizat în timpul operaţiei iniţiale, fiind un individ de inteligenţă medie care a

promovat treapta a II-a şi s-a făcut poliţist. Florin a rămas săracu' doar cu capacitatea care îi
permite sa respire, să mănânce şi să se tundă singur, fiind dependent de susţinerea primită de la
diverse ONG-uri, servicii şi agenţii. Trebuie să ne reparăm greşeala! Mâine dimineaţă îi sudăm la
loc. Abia aşteptăm să-l vedem pe micuţul Florin că poate beneficia şi el de un creier superior de

poliţist.' autor Dan Neagoe - 2021-09-07 12:14:03
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  Un român downloadează de 3 zile factura la
curent.

 

 
Deşi are abonament FiberLink 1000, un tânăr care locuieşte într-o garsonieră din Mizil, se plânge că

de 3 zile bea cafele şi stă cu ochii pe download:
'Nu pot să plec din faţa calculatorului. Downloadu' vine tare, cu 8-900 Mbps, şi tre să stau să-i fac
loc. La fiecare treizeci de secunde trebuie să şterg un pornache că nu prea mai am spaţiu pe hdd.

Bine că mi-am activat factura electronică vă daţi seama că dacă veneau poştaşii cu ea nu puteau s-
o bage-n bloc.

Eu nu prea stau pe-acasă, de regulă îs la lucru sau în oraş la o bere. Pe la garsonieră vin numai
când trebuie să downloadez facturi de utilităţi. Sper numa' ca la gaz să-mi vină factura mai mica

pentru că nici n-am.' autor Radu Bârsan - 2021-09-02 08:06:15
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