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  Trupa Taxi a scăpat o melodie-n lift.

 

 
Octogenarii ce alcătuiesc trupa Taxi au scăpat una din melodiile de pe ultimul lor album în liftul plin

care-i urca la clinica situată la etajul 20 al unui turn din Bucureşti. Moartea oribilă a ocupanţilor a
putut fi evitată doar pentru că unul dintre inocenţii care împărţeau cabina cu îndrăgita trupă era

lucător în construcţii şi a folosit imediat flexul pentru a acoperi sunetul pestilenţial şi pentru a crea un
gol în pardoseală prin care ocupanţii cabinei s-au putut arunca în gol beneficiind astfel de o moarte

fascinantă, feerică.
Nuştiucum Teodorescu, vocalistul care se pare că a dat tonul la cântec, explică pentru neurococi:
'Nu ni s-a mai întamplat niciodata aşa ceva! Noi merem la clinică de 4-5 ori pe lună că basistu are
prostata aşa de mare că trebuie să-l ajutăm cu transportu'. Promitem să nu se mai întâmple! Ştim

ce a declanşat criza! Cu o seară înainte am făcut un bairam pe cinste, am cântat coveruri după
Smiley şi Andra şi am fumat varză de bruxelles.' autor Radu Bârsan - 2022-03-31 21:42:23
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  Un român a inventat caloriferul de cauciuc cu
care te încălzeşti prin frecare.

 

 
Europa este gata să treaca cu bine peste următoarea iarnă mulţumită unui român care a inventat

caloriferul de cauciuc cu care te încălzeşti prin frecare. Belgia este prima ţară care a comandat deja
calorifere de cauciuc pentru întrega populaţie având în vedere că are o tradiţie în domeniu şi-o
freacă de mult. Greta Thunberg avertizează că dacă nu ne potolim, şi vrem în continuare să fim

călduţi, va porni o ofensivă împotriva lucrului mecanic, simpla ei declaraţie făcând preţul Joule-ului
să explodeze. Operatorul Pieţei de Lucru Mecanic din România ne dă asigurări că rezervele ar fi

suficiente pentru a asigura consumul populaţiei pentru încălzire dacă am reduce masturbarea de la
7 la 5 zile pe săptămână.

Şeful Engie Romania, Eric Stab, se opune:
'Eu am propus românilor să scadă temperatura în case cu 3 grade. E o solutie simplă. Ce aberaţie e
asta, sa reduci o activitate de bază de la 7 la 5 zile pe săptămână?!? Mai bine rămân rece, da' io la
2 zile pe săptămâna, în care să fac ce-mi place, nu renunţ!'  autor Radu Bârsan - 2022-03-31 09:38:51
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  Ruşii oferă alternativa ecologică: dacă plecaţi
din case le dărâmăm cu barosul.

 

 
Putin acuză Kievul că îngreunează operaţiunea specială de demolare a Ucrainei forţând trupele

ruse să folosească tehnologie de la distanţă, poluantă.
'Dacă le-ar păsa câtuşi de puţin despre climă ar pleca toţi vreo 2 luni în concediu să putem să ne

facem treaba, verde, fără poluare, la baros şi puţin pierdut cu tancul electric. Un Safari în Siberia în
perioada asta a anului face bine la reumatism, că au început să ne şchioapete tigrii. Până s-ar

întoarce, treaba ar fi gata. Un fel de Visuri la Cheie. N-ar trebui decât să strige 'Mută
Autoblindatu'!' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-03-26 15:47:21
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  Ruşii se pregătesc de atac chimic. Rachetele
kinjal au fost încărcate cu crenvursti pikok.

 

 
Serviciile secrete americane au dovezi clare ce demonstrează că Rusia va încălca Convenția

privind armele chimice din 1997. Deşi Kremlinul l-a trimis după crenvurşti la Lidl pe cel mai discret
agent, costumat în pensionar, acesta s-a dat de gol după ce a parcat pe locul rezevat persoanelor

cu handicap, lăsând tancul pe avarii.
Specialiştii avertizează că deşi rachetele kinjal încărcate cu crenvursti de la Lidl sunt menite pentru

a lovi depozitele de muştar din Europa, acestea pot cădea în zone locuite provocând populaţiei
mirare sau chiar uimire.

Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a luat poziţie imediat:
'Dacă o singură rachetă cu crenvurşti va cădea la mai puţin de 100km de graniţele noastre norul
toxic poate periclita spaţiul nostru. În acest caz vom trimite, ca răspuns imediat, un polonez către

Moscova.' autor Radu Bârsan - 2022-03-24 19:55:55
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  Bush râde de Putin: joacă de-o săptămână, dar n-
a strâns nici o monedă.

 

 
Fostul 1st gamer al planetei, juniorul George Bush, râde de performanţele slabe ale lui Putin pe

terenul de joc:
'Vai de steaua lui..păi ăsta e pistol cu apă ... a ajuns el cu nivelul 1 la 30%, dar a pierdut toţi banii, a

ratat toate stelele, n-a deschis nici un cufăr măcar să mimeze că ar căuta arme de distrugere în
masă. E complet pe lângă. Păi io sau tata terminam nivelu de mult, luam toţi banii şi instalam şi-o

democraţie, două. Ca sa nu mai zic de băiatu' ăla la care i-am lăsat mouseu de la Casa Albă..păi ăla
lua şi-un Nobel pentru Pace până acu'.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-03-06 12:44:14
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