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Aveți
acum
revista
voastră
de umor!
Aveți ceva de spus și aveți și simțul umorului și simțul realității? Ați nimerit bine! Aici e.

FLAªNETA
2
CE SE
ÎNTÂMPLĂ, MĂ,
BULĂ, CU
“FLAȘNETA” ASTA?

2002

SCHIMBAREA

CARE-I ȘMECHERIA?

NU ȘTIU.

IO ACU
PICAI !

• publicatie lunarã de satirã si umor
editatã de Editura “Spirit Românesc” si
S.C. Grupp-Prest S.R.L. Craiova
• nr. 1, decembrie 2002, Craiova
• 24 pagini A 4
• numãr realizat în ordine
alfabeticã si dupã puteri de:
George, Constantin, Marian
si Marian (urmãtoarele vor fi
realizate de voi, cititorii)
• concept, DTP & ART:
SyndiCART.promotion
• adresa:Calea Bucuresti, bl. A8,
parter, 1100 Craiova
• e-mail: ah_bd@hotmail.com

Sunt lucruri bune de spus. Dau bine.
SCHIMBAREA e unul dintre ele.
Să zici “Vreau schimbare”
dă bine. O zic fraierii, mincinoșii și cei
care nu se mai tem de schimbare.
“Vrem schimbare” sună ca dracu’!
Nu vine când vrem. Dacă vrem. Dar
dacă tot repetați... Se întâmplă!
Revoluția tinerilor pentru tineri, NATO
pentru copiii noștri, revista asta
pentru voi, tineri creatori cu bunul simț
al realității și umorului. Și ne-am tot
repetat “Tot ei? Aceleași fâsâieli? Cât
mai poate rezista îmbâcseala asta?”
Și, în sfârșit, s-a întâmplat ceva!
Am prilejul de a instaura “o nouã
ordine”, de a aduce o nouă
revistă de umor. Acesta e,
inevitabil, primul număr, vechi,
nostalgic, o incitare pentru voi
de a face o revoluție haioasă!
Care-i poanta? Am așteptat
prea mult! Dar pe mine
cine mă schimbã?!
De fapt...

...mi se fâlfâie!

PR O m i s i u n i
2003 este anul
prosperității!
Indexări,
majorări...
Pică din cer!

NATO,
UE, EURO,
CORN ȘI
LAPTE! PE
SĂTURATE!

M-AM
SĂTURAT!

strip de N.F.Radu
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Vocea patriotului Nationale de George Geafir
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Viol la editura “Scrisul Românesc”
Cu ocazia aniversării a optzeci de
ani de la înființarea editurii “Scrisul
Românesc” și douăzeci de ani de la
(re)înființarea ei, sub egida respectivei
edituri a apărut un volum omagial
intitulat “Editura Scrisul Românesc,
1922-2002”.
Poetul Mihai Duțescu, în cuvântul
său aniversar și cu debordanta sa
imaginație
scriitoricească,
salută
numirea la conducerea editurii a unui
nou manager; de data asta nu agronom,
dar tot om de cultură: un economist,
vestit prin “redresarea” Băncii
Internaționale a Religiilor, domnul Ion
Rusu. Cităm: “Peste toate, așa săracă
cum e, îmnghesuită în două birouri,
neglijată de toți, se ridică silueta
bătrânei doamne, întinerită de pasiunea
noului său manager, care vrea, și sunt
sigur că va reuși, s-o îndrepte spre o
nouă tinerețe.”

STRIGĂTUL TĂCERII

Ce să înțelegem de aici? Că Mihai
Duțescu descrie un viol în genul celor
care umplu coloanele ziarelor, cu
sărmane băbuțe siluite de tineri care lear putea fi nepoți, că domnul Ion Rusu
se dedă la astfel de isprăvi.
Ne aflăm însă în fața unei dileme:
doamna tăvălită prin birouri de către
noul manager Ion Rusu, se ridică de pe
dușumea veselă, întinerită, ca găina de
sub cocoș, ceea ce ne face să ne gândim
la un act liber consimțit. Dacă are totuși
loc un viol, atunci nu este unul obișnuit
săvârșit asupra unei femei, ci unul
pervers, comis asupra unei edituri.
He, he, deci era nevoie de un director
tânăr, că de, confratele Hinoveanu, ieșit
de mult la pensie, nu mai putea face față.
Nu-i așa, nene Ilarie? Greu e la
doamnele tinere, dar la cele bătrâne?
Speram și noi, ca și Mihai Duțescu, de
altfel persoană onorabilă, ca virilul
manager Ion Rusu să nu se epuizeze
prea repede, dar n-a fost să fie așa.
Ce să-i faci, slăbiciunile tinereții!

u La majoritatea oamenilor, rațiunea se situeazã

u Omul are multe părți ascunse; cei mai mulți cred

undeva deasupra umerilor; la cei care au prea
multă ea cade în pantaloni
u Pentru a avea succes la femei, nu trebuie sã
te dai drept extratrestru, trebuie doar să le minți
cât mai omenește
u Exercițiu de autocunoaștere: să caracterizezi
pe altul printr-o expresie urâtă care ți se potrivește ție
u Omul moare și, întotdeauna, rămâne ceva de
continuat în urma lui; numai că urmașii au altceva
de început
u Câinele nu poate fi decât el însuși: câine,
adică.
u Omul poate fi și altceva: câine, porc, măgar
sau bestie
u De multe ori, a fi demn înseamnă a merge
pe burtă, dar cu coloana vertebrală dreaptă
u Cruzimea l-a definit pe omul primitiv iar
bunătatea rămâne dezideratul omului modern
u Dacă am parte de dragoste, nu-mi mai
doresc decât sănătate, bani și glorie veșnică
u “Inteligența la om este incompatibilă
cu genul feminin” - spun asta din invidie
u “A-i considera pe toți ceilalți niște imbecili” - iatã
un mod reflex de autoapreciere
u Cel mai bine, semnele bătrâneții se cunosc
după riduri; și dupã cumințenie
u A fi porc printre oameni este imoral, a fi om
printre porci e o eroare genetică

că sub îmbrăcăminte
u Lăcomia se măsoară prin diferența dintre a
avea prea mult și a avea mult
u Proști și proști: unii care afirmă că sunt
geniali și ceilalți care le dau crezare
u Râsul este curativ dacă râzi numai de tine
u Învățații pot fi înșelați ușor; ignoranții
se înșală singuri
u Toți dorim să fim înțelepți, dar nici unul bãtrân
u Regii au origine nobilă: oamenii de rând,
origine divină
u Suferința de zi cu zi este
modul meu de a lua
viața în râs
u Lucrurile inutile sunt
trainice și proștii, longevivi

desen de M.M.
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Mass media mediocritas(s)

Ce ne-am zis?
Umorul nu se face, este! Se găsește și...se
folosește. Dacã e fãcut, este fals. Hai sa zicem
cã “natural” înseamã ”nepremeditat”! Și ce-am
zis? Că “natural” nu este “artificial”. Uite cum
ne-am făcut de râs.
Nea Iancule, că tot e Anul Matale, am învățat
ceva până la urmă, mon cher?
Maître, nimic nu s’a schimbat. Parol.
De par un egzamplu:

Adevãrul

ADEVĂRUL din Adevărul

2002

Adevãr de la o poștă!
Stresul și împușcăturile (16 noiembrie 2002)

Mai vreți comentarii spirituale?!?...

Care este deci ocupația cuconiței?
...Poftim! MAI COMENTEZI!?
Adevãrul economic

Iată de ce mai cumpărăm ziare din când în când!
Asta, da, știre bombă!

Cine se recunoaște în acest portret robot?

te
icate luăm pe pere strica
adică: ce dăm pe mere str

Nu sunt titluri din 1962, ci 2002!

2002

Din gură de șarpe de Dănuț Ungureanu
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1. Dragostea scris și oral

Oamenilor le place să se mândrească. Un prieten vechi
se mândrește că acum douăzeci de ani, ca dascăl la o
școală de provincie, a avut o inițiativă care i-a șocat pe
mulți. A organizat cu elevii un concurs de scrisori de
dragoste. “Dragoste?” au hăulit mamele elevilor. În
închipuirea lor, supusă unor opreliști specifice zonei,
“dragoste” asocia imaginea fiicelor avertizându-le spășite
că în scurtă vreme vor fi bunice. “Dragoste”, în timpul
semestrului școlar, însemna pentru tații care-și mângâiau
curelele priveliștea unor băieți ciufuliți, aduși la ușă cu
cătușe, de niște plutonieri rușinați. A fost mare vâlvă în
școală, dar ceva scrisori tot au participat la concurs.
S-a dovedit că elevii, majoritatea reproduceri la scară
ale părinților, n-au putut da frâu liber unor reflexe atrofiate
prin lipsă de exercițiu, încropind doar jalnice compuneri
despre sexul opus, așa cum se vede el de la adăpostul
băncii din fundul clasei, unde se mai poate copia uneori.
Dacă te străduiești destul, viața e și ea o materie la care se
copiază cu succes. Dragostea însă, mai ales când cei ce teau adus pe lume sunt ei înșiși corigenți, nu suportă
fițuicile.
Prietenul meu a fost chemat la direcție, să dea notă
explicativă. Care-i treaba cu dragostea asta, ce premii se
dau, care sunt perechile stabilite pentru schimbul de
epistole. Tevatura s-a stins în cele din urmă, nu pentru că
ar fi mușamalizat-o vreun cadru superior, ci din lipsa de
interes pentru subiect, manifestată chiar de elevi. La o
săptămână după monstruosul scandal ce bulversase urbea,
altele erau temele lor de conversație: campionatul de
fotbal, bairamul, vacanța.
Peste ani, am descoperit cu prietenul meu, pe fundul
unui sertar, scrisoarea premiată la concursul de pomină.
Am deschis-o cu evlavie, cu sentimentul că intru cu
bocancii în țesătura diafană de sentimente adolescentine.
De fapt, era o adolescentă. Scrisoarea, adresată colegului
de bancă, conținea o singură frază: “Te iubesc că mai lăsat
la teză să fac dupe tine”.

2. Lămpița dublă
de noptieră
Când se deschide ușa nu știi cine-o să intre. Poate fi
șeful, care, urmărindu-te de mult, și-a dat seama că ești
mai priceput ca dânsul, așa că, uite, de mâine faceți
schimb de locuri. Poate fi un poștaș erou, acoperit de
praf, care aduce tocmai din America, în tolbă, vestea

tristă a trecerii în neființă a unui unchi multimiliardar
despre care habar n-aveai. Poate fi Sharon Stone, sătulă
de crudul Hollywood, angajată de astăzi în instituția
voastră.
Dar nu vine, singuratic în zadar suspini și suferi. Este
un cuplu de tineri entuziaști, purtători de supersacoșe. Iar
în supersacoșe ei aduc superprodusele unei firme al cărei
nume nici nu se mai ostenesc să ți-l dezvăluie. Important
este că face reduceri de preț. Sub ochii mei, o prietenă a
cumpărat două lămpițe plate de noptieră, la prețul uneia
singure. “Ce faci cu două lămpițe plate pentru noptieră?”
am întrebat-o. Existau două posibilități: urma să se
mărite, sau voia să-mi facă mie cadou o lămpiță plată de
noptieră. N-am luat în calcul a treia posibilitate. “Am luat
două, dar am plătit una singură. Nu e un chilipir?” Avea
dreptate. Dacă ar fi venit tinerii aceia cu trei lămpițe plate
pentru noptieră la prețul unei singure lămpițe plate pentru
noptieră, vă dați seama ce afaceri ar fi făcut!
N-a trecut multă vreme și a dat buzna un alt prieten,
care, gâfâind, m-a rugat să cumpăr cu el o trusă universală
de șurubelnițe. În prețul ei, tinerii aceia i-ar fi dat două.
Rezulta că după tranzacție am fi avut fiecare câte o trusă
universală de șurubelnițe, la prețul unei singure truse
universale de șurubelnițe. Am refuzat. Un altul mă
implora să luăm amândoi un talon-abonament pentru
resataurantul chinezesc. Dacă luam două meniuri
chinezești, cel de-al doilea ar fi fost inclus în prețul
primului.
După o săptămână, prietena mea mi-a spus că, din
păcate, cea de a doua lămpiță plată pentru noptieră nu
funcționează. Funcționa numai lămpița plată pentru
noptieră pe care o plătise.
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Din gură de șarpe

3. Om simplu cu bun simț
Am avut mereu un sentiment de admirație pentru omul
simplu. Întâi din pricina celor învățate la școală, conform cărora
omul simplu este de zece ori mai valoros decât omul sofisticat
(urmare firească a superiorității clasei muncitoare asupra
intelectualității putrede). Cu vremea, admirația s-a transformat
într-o teamă superstițioasă. Omul simplu este sarea pământului.
El se pricepe la toate. Fără omul simplu, care își mai zice și “din
popor” nu s-ar putea face nimic pe lumea aceasta.
În domeniul meu am deseori de-aface cu oameni simpli. Cel
mai des mă vizitează oameni simpli cu idei. Oamenii simpli cu
probleme nu ajung la mine. Ei își petrec ziua pe culoarele
tribunalelor, pe la primării, sau, oricât de jenă mi-ar fi s-o spun, la
muncă. Ăia nici măcar nu știu că sunt oameni simpli. Își spun, pur
și simplu, oameni.
Alta e situația oamenilor simpli cu idei. Ăștia au timp
berechet să-mi împărtășească din simplitatea lor creatoare și când
se referă la ei înșiși îmi mărturisesc foarte mândri că sunt simpli.
Uneori mi-e foarte teamă să nu mă bănuiască de nesimplitate.
“Eu nu sunt unul din ăia cu nasul pe sus, îmi spun ei. Eu sunt un
om simplu. Eu nu mă pricep la ce faci dumneata, dar am mult
bun simț. Bunul simț îmi spune că ar trebui să faci așa...”
Urmează două ore de sfaturi. Nu vorbește omul simplu din el, ci
bunul simț, ca un duh invocat, care i-a luat trupul în stăpânire, ca
pe o butelcuță. Bunul simț care-i bântuie pe cei autodeclarați
simpli se pricepe la toate. Fizică atomică, gazetărie, politică,
bucătărie chinezească. Nu importă că omul simplu nu a citit o iotă
despre toate astea. Bunul simț vorbește în locul său.
Un coleg de serviciu, despre care mi se spusese insis-tent că
are foarte mult bun simț, s-a uitat o dată peste umărul meu în timp
ce scriam un articol și a început să mormăie nemulțumit. “Mai
vorbiți, măi, și pe înțelesul oamenilor simpli, că nu mai poate
nimeni să citească ziarul. Ce cuvinte-s astea, <<infracționalitate,
ubicuitate, tendință>>?” “Am vrut să spun...” „Nu contează ce-ai
vrut! Eu te sfătuiesc din bun simț. Dacă vrei să m-asculți, bine,
dacă nu - nu!”.
Colegul meu era un om simplu, angajat într-un loc în care
lucrau oameni complicați. I se părea că oamenii complicați
trebuie să li se adreseze nu celor complicați ca ei înșiși, ci lui și
altora la fel de simpli.

4. Discursuri second-hand
Dacă afirmația „nu haina îl face pe om” este negociabilă, când
vine vorba despre vorbă lucrurile sunt, după mine, limpezi. Ne
place să credem că faptele vorbesc cel mai bine despre un ins, dar e
de ajuns să deschidă gura ca să-ți dai seama cu cine ai de-aface.
Sesizând pericolul, oamenii nevoiți să vorbească mult, care-și
câștigă astfel existența, s-au adaptat rapid. Discursurile sunt astăzi
ca veșmintele. Care mai de gală, care mai de lucru. Discursuri frac, discursuri - pijama, discursuri - manta - de - vreme - rea.
Discursului - joben i se opune discursul - șapcă. Discursagiii
profesioniști, înzestrați cu arta de a recicla, de a-și da vorbele la
întors nu sunt luați niciodată prin surprindere, cum i se întâmplă
ageamiului.
În sfera politică, mai bine zis în sferele politicii, căci pentru a
face față bătăliilor trebuie să fii dotat cu două sfere așezate acolo
unde trebuie, am întâlnit discursul baroc, somptuos, strălucitor,
numai fireturi, epoleți, nasturi și catifele. E o adevărată plăcere să-l
îmbraci, fie că ești uriaș, fie că mama partid te-a născut mai
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mărunțel. La căldurica lui poți sta confortabil, iar pe dinafară adii
prospețime, chiar dacă nu te-ai mai spălat cu lunile și nici nu s-au
descoperit apa și detergentul care o vor putea face. Am ascultat
discursul-chilot, potrivit confruntărilor corp la corp, când e
nevoie ca unele organe să fie iute folosite împotriva unui
adversar îmbrăcat într-un discurs mai elegant, incapabil să se
dezbrace la fel de repede.
Moda se mișcă extrem de rapid. Am aflat cu bucurie deunăzi
despre trecerea de la “Haute culture” la “Haute couture”, precum
și despre înlocuirea lui “Prêt-à-porter” cu “Prêt-à-colporter”.

5. Tramvaiul maidanezilor
Doi amici flecăresc în tramvai. Așa încep marile drame ale omenirii.
Cu doi inși mahmuri pălăvrăgind în tramvai. “Am văzut, băi, zice unul, la
televizor, un câine din Chile care vorbea. Zicea “tata” și “apă”, în
spaniolă”. “Ei lasă-mă! În Chile, băi? Mai spune-mi!”.
Îi spune la prima stație. Nici nu observă haita de cotarle tolănite pe
asfalt, cu limbile de-un cot. Sunt atâția maidanezi peste tot că nici nu-i
mai vezi. Fac parte din peisaj. Nu-i mai vede nici primăria. A, dacă
javrele ar purta niște vulpi albe, niște astrahanuri...
Neamul lui Azor ciulește urechile. “Chile... vorbitor... apă...
spaniolă...” Dacă sărăntocii de maidanezi din Chile sunt în stare să-și
revendice dreptul la apă, noi ce să mai zicem? La un semn, se strânge
sfatul corciturilor. Ciolanele reutilizabile sunt depuse în locuri ușor de
ținut minte. Nu lași osul, chiar dacă ți s-a propus ceva mai bun. Vin
flocoșii de Rahova, voinicii cu cozi zbârlite din Ferentari, bălanii din
Berceni. Se adună costelivii de la capătul Colentinei și încheie un
armistițiu fragil cu tăvăliții din Vitan. Sosesc vagabonzii cu sânge
albastru din Militari, Pajura și Buzești, purtând cu noblețe cicatricele
luptelor pentru teritorii.
“Noi ce cerem?” se aude din ce în ce mai tare mârâitul revendicativ.
“Ce cerem?”. “Oase, multe oase”, salivează unul. Megahaita îl privește
cu dispreț, în vreme ce el se retrage scheunând. “Imunitate”, zice altul.
“Ce, ești cățel? Imunitatea e pentru iepuri”. “Niște regii, o întreprindere,
un colos industrial, să zburdăm după pofta inimii, să dăm din cozi prin
hale și să stropim marile utilaje, să le poarte noroc”. “Mai mare daraua
decât ocaua”, latră unul mai bătrân. “O să stăm nopțile, să păzim ditamai
șandramaua. Trebuie să cerem ceva simplu. Ceva ieftin, mult, bun. Ușor
de păstrat, pe care nu ți-l ia nimeni și dacă-l ai nu-ți mai trebuie nimic în
viață”.
Nimeni nu știe ce să ceară, deși se gândesc toți de turbează. Nu le
trece prin cap că ăla din Chile a căpătat apă fiindcă știa să vorbească.

HEI, FATA
MOȘULUI!
PE VREMEA MEA...

(va urma)

2002

La Colț de Marian Mirescu
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SALUT,
GOGULE!

Din Legendele Craiovei
El e Gogu Rădulescu și lucrează la Domeniul public, de
pe lângă primărie, ca inginer peisagist, adică un fel de rege al
spațiilor verzi. El cu oamenii lui îi creează orășeanului iluzia
că trăiește în mijlocul naturii, cu mulți copaci și iarbă verde,
că respiră aer curat; ca în rai.
Așadar, Goguță aduce fericirea pe pământ, la noi acasă,
lângă bloc. E un sfânt, dacă nu cumva chiar sfântul Petru în
persoană, coborât de la porțile raiului la porțile primăriei.
Conștiincios, ani de zile în șir și-a purtat pasul de acasă la
birou. Și viceversa. În fiece dimineață, misiunea sa nobilă îl
mâna prin cimitirul Ungureni, pe lângă mormântul boierului
craiovean Gogu Vorvoreanu.
Trecea el odată prin aleea din “Ungureni” la vremea când
abia se lumina de ziuă Jocul de umbre și lumini desprins din
noapte crea o atmosferă tulburătoare. Înfricoșătoare, pentru
neobișnuiți. Gogu, deși viu, era obișnuit. Și cât se mai lăuda
cu asta la serviciu! Dar vântul se întețise și foșnetul frunzelor,
scârțâitul crucilor, dansul umbrelor îi strecurară omului teama
în suflet.
Iuți pasul. Când ajunse în dreptul mormântului, salută ca
de obicei statuia tizului său Vorvoreanu.
- Salut, Gogule!
- Salut, i se răspunse pe o voce guturală.
Pentru o clipă se opri din mers și își reținu respirația.
Puse totul pe seama alcoolului pe care începuse să-l con-sume
în mod regulat:
- Salut, Gogule – repetă Rădulescu, pentru a-și demonstra
că urechile îi joacă feste.
- Salut, veni răspunsul din nou.
Inima lui o luă razna: bătea mai să-i sară din piept. “Nu se
poate. Am halucinații. Beția de aseară e de vină.”
- Salut, Gogule – țipă, cu ochii buluciți la ieșirea din
orbite. Ce mai faci?
- Bine fac. Tu? i-o întoarse aceeași voce guturală. Mai
trăiești?
Ca prin minune, picioarele i se dezlegară și o luară singure
la goană, astfel că trupul său rigid abia se mai ținea de ele.
Ajunse la birou cu sufletul la gură. Limba i se slobozise în
afară și nu-i lipsise mult să și-o reteze cu dinții.
“Așa
nu
se
mai
poate!”
își
zise.
Smulse din raft o coală de hârtie și se apucă să scrie cu mână
tremurândă:
“Domnule Director, subsemnatul Gogu Rădulescu având
în vedere întemeiate motive de ordin personal, începând cu
data de astăzi, îmi prezint demisia din funcția pe care o dețin.
Cu onoarea muncii, Gogu Rădulescu.”
Tresări când colegul său de serviciu își făcu apariția în
birou, cu chipul parțial ascuns în spatele bascului din mână.
Ochii îi străluceau straniu.
-Salut, Gogule! zise acesta, cu voce guturală. Mai trăiești?
George Geafir

STRIGOIUL

- Măi, băiatule, mă dojenește grav redactorul șef, nu te-am
angajat ca să stai degeaba. De o săptămână n-ai produs nimic.
Și nu știu de ce. Ai la dispoziție tot felul de extratereștri,
fantome, vampiri, strigoi, babe-cloanțe, spiriduși, demoni,
stafii, vârcolaci, farfurii zbirătoare și soacre. Până mâine să-mi
vii cu un interviu trăsnet! Altfel, dracu’ te ia! Fuga!
Am fugit într-un suflet acasă.
- Bunico, te rog să-mi înlesnești o ședință de spiritism cu
bunicul. Vreau să-i iau un interviu.
- Acum nu se poate, nepoate. Pluton este în conjucție cu
Saturn și cu Jupiter. La ora asta bunicul se odihnește. Vino
peste trei nopți.
N-am de ales. Mă îmbrac gros, îmi iau reportofonul și la
miezul nopții fără cinci intru tiptil pe poarta cimitirului sub
clar de lună. E pace ca-n rai. Doar triluri armonioase de
cucuvele se aud din când în când. Deodată, spectrul speranței
îmi surâde larg. La umbra unei cruci de piatră zăresc două
imagini nebuloase.
- Bună seara, domnilor strigoi! încerc eu sa intru în vorbă.
Vă rog să aveți amabilitatea de a-mi acorda un interviu.
- Bă, somnambule, nu suntem strigoi! primesc replica
numaidecât. Noi suntem cerșetori. Ia fie-ți milă și dă-ne
portofelul!
Îl dau cu milostenie și, zglobiu, mă îndepărtez spre altă
destinație: cinci forme crepusculare care rostesc incantații
oculte.
- Onorabili strigoi, sunt reporter si vă solicit un interviu
în exclusivitate.
(urmarea în pagina 10)
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Privind înapoi... cu Mihai Frunză

- Care strigoi, vere? aud un glas cavernos. Ce onorabili?
Noi bântuim dar și violăm.
- Dar ce violați, că fete nu văd pe-aici?
- Locuințe. Aici facem împărțeala. Fete sunt, pe aleea
paișpe.
Plec mai departe fericit. Că pot pleca mai departe. Întradevăr, într-un boschet la colțul lui 14 cu 23, trei fete violau
un bărbat lipsit de apărare. Periculoase! Sunt deja la o distanță
sigură.
În zori, mă trezesc pe banca clopotarului. Rând pe rând
am întâlnit numai ciudățenii: o vânzătoare de semințe, trei
perechi de îndrăgostiți și o pereche de îndrăgostite, doi
criminali celebri, o bătrânică rătăcită de la coada de la
economat, niste elevi care chiuleau cu sârg... Și un singur
strigoi dispus să stea de vorbă cu mine.
După puțin timp, reportajul se lăfăie pe masa redactoruluișef:
- To-tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
P.C.R. din Lumea Ailaltă! Ți-am spus să-mi aduci ceva
paranormal, nu paranoia!
Mihai Frunzã
BĂI, TOVARĂȘILOR,
V-AM LUAT! SUNT ȘI CEL MAI
RĂU ȘI CEL MAI BUN
PREȘEDINTE!

2002

din care se înfruptă doar șeful de trib.
- Bună idee, zise fratele Hasta-Langa-Lunga. Să trecem la
fapte!
Papuașul Cili-Cili l-a mângâiat pe creștet.
- Ai răbdare, i-a zis. Uite cum procedăm. Eu emigrez în
Finlanda. În acest timp, tu iei cu asalt coliba de iarnă a
marelui șef de trib. Organizezi un mare ospăț și împreună cu
ceilalți revoluționari îi mâncați toată familia. Nu lăsați să vă scape
nici măcar rudele prin alianță. Cumetrii sunt foarte periculoși. În
acest moment apar eu, preiau puterea și împărțim carmelitele
după principiul: fiecăruia după nevoi.
Cili-Cili a roit-o în Finlanda. Hasta-Langa-Lunga a atacat
coliba de iarnă și a mâncat toți locatarii. Apoi a mâncat cumetrii.
Revoluția a reușit. Din Finlanda a revenit triumfător Cili-Cili. Se
cam îngrășase. Finlandezele aveau o valoare nutritivă ridicată.
Hasta-Langa-Lunga s-a uitat la el și a decretat:
- Nici marele șef de trib nu era atât de apetisant!
A apucat ciocanul de silex și l-a pocnit în moalele capului.
Sufletul lui Cili-Cili n-a avut de ales și s-a înălțat din nou la
ceruri. Dumnezeu a suspinat:
- Ce să mă fac cu ștrengarul ăsta?
L-a făcut fluture de noapte, apoi coropișniță, coiot și
urechelniță. În cele din urmă a hotărât să-l facă român.
Într-o mică așezare moldavă s-a născut bebelușul Ionel
Popescu. A avut o existență anonimă până mai ieri, când a
fost numit ministru al privatizării. Într-o alocuțiune , domnul
ministru Popescu a promis solemn națiunii române:
- Voi începe o nouă revoluție! În două luni vor fi lichidați
toți coloșii industriali, ultimele vestigii ale socialismului
monstruos. Trăiască capitalismul!

SUFLET HOINAR
La sfârșitul anului 1924 sufletul lui Lenin rătăcea de
colo-colo prin purgatoriu. Dumnezeu a zis:
- N-am încotro! Trebuie să-l reîncarnez undeva, cât mai
departe de lumea civilizată.
Și așa s-a născut într-o pădure din Noua Guinee
papuașul Cili-Cili. Părinții săi erau canibali săraci. Trăiau
din vânat și din pescuit. Vânau rabini care propovăduiau
islamismul și pescuiau marinari unguri naufragiați în lacul
Balaton. După un prânz modest în care a mâncat și ultima
bucățică de rabin, Cili-Cili a spus fraților săi:
- Așa nu se mai poate! Trebuie să facem o revoluție!
Ne-am săturat până în gât de rabini ațoși și de marinari
unguri naufragiați în lacul Balaton. Vrem și noi ceva mai
bun. Călugărițe carmelite, bunăoară. Sau episcopi ortodocși

După ”papa” în Papua” - bandă desenată de Valentin Tănase
©V. Tănase & AH, BD!
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Privind înapoi...

NOSTALGIE
Într-o curte interioară, un grup de oameni stau înșiruiți.
Pe un zid, o inscripție: LOC DE STAT LA COADĂ. Aud:
- Nu-l lăsa pe boșorog să intre în față!
- Stai, dom’ne, la rând civilizat!
- Să se dea numai câte una!
- Arde-l la moacă pe bărbos!
Mă apropii de ultimul “rândaș” și întreb:
- Nu vă supărați, ce se dă aici?
- Nimic, zice el senin.
- Cum , nimic? mă minunez.
- Hm, aici este o coadă organizată pentru nostalgici. Noi
suntem vechii șoimi ai patriei obișnuiți de atâția ani să stăm la
cozi. Regimul acesta ne-a privat de această plăcere. Ne uităm noi
la telenovele, dar ne lipsește coada. Îți umplea viața! De aceea,
domnul investitor strategic frații Protoponescu a avut un gând și
pentru noi. Contra unei taxe modeste venim aici și participăm la o
coadă ca pe vremuri. Țelul nostru, să ajungem în față. N-avem
nici o altă grijă. Nici pic de stres!
Observ un domn elegant care stă deoparte. Îi zic:
- Bănuiesc că sunteți patronul cozii, domnul frații
Protoponescu. Spuneți-mi, vă rog, cum v-a venit această idee?
- Deci... În primul rând, zice el cu fudulie, m-am gândit la
binele omului. În al doilea rând, afacerea aduce un profit
acceptabil pe care îl reinvestim. Aceasta ne-a permis să
îmbunătățim condițiile de stat la coadă. Poftim. tocmai am montat
stropitorile pentru ploaie artificală. Așteptăm din Germania
simulatorul de viscol.
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- Și ce mai aveți de
gând?
- Deci, ca primă
urgență vreau să angajez o
echipă de răspândaci.
Tinere, răspândacii sunt
acei oameni care vin la cozi
și lansează zvonuri: că
avem un guvern capabil, că
pensiilese vor dubla, că Eurile sunt energizante etc.
Ca proiect de anvergură,
vreau să creez o rețea
națională de locuri de stat la coadă. Toate marile noastre
orașe trebuie să se bucure de binefacerile acestei instituții!
Din stradă se aude zarvă. Poarta este dată în lături și o
mulțime agitată dă buzna. Bodyguarzii intervin.
- Ce se întâmplă acolo?
- Acolo este vorba de o coadă adevărată. Sunt cei care
doresc să se înscrie la coadă.

1

DAȚI-MI,
VĂ ROG, UN 42 ȘI UN 45
DE STÂNGA, UN 40 ȘI UN
39 DE DREAPTA

“Vizită de lucru în I.A.D” bandă desenată de Valentin Tãnase
©V. Tănase & AH, BD!
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Cu dricul la Filiași de Constantin Savu

MINUNEA DE LA FILIAȘI

Nicicând nu fu mai potrivită ilustrare a zicalei:
“Nu e pentru cine se pregătește și e
pentru cine se nimerește”.
Povestea e mai lungă,
cu apariții de sfinți, vedenii,
premoniții în timpul morții
clinice a subiectului, că putem
să-i spunem așa, cititorul trebuie
să afle că acesta este bine mersi,
urmează cu răbdare și seriozitate
tratamente naturiste în urma
cărora ficatul a început să se
refacă. Povestește neobosit
întâmplările la toată lumea.
Se zice că Iliescu însuși și-a
confecționat un porte bonheur
din fire de păr de pe
spinarea fenomenului
de care nu se desparte nici
în somn, mai ales în somn,
ca să-l ferească de griji, de
nevoi și necazuri.
V-am spus și asta ca să constatați singuri veridicitatea
celor relatate.

Bandă desenată de Valentin Iordache © AH, BD!

Trăia la Filiași un omuleț care s-a îmbolnăvit de ciroză.
Boala îi măcinase ficatul care-i ajunsese de mărimea unei
mingi de tenis.
Nemaiavând încotro omul a dat în primire. La doar 33 a
decedat, iar corpul i-a fost dus la morga spitalului pentru
efectuarea autopsiei, deși toată lumea știa cauza decesului.
Cum în localitățile mici fiecare se cunoaște cu fiecare iar
mulți sunt și rude nu ca în marile așezari precum Poiana
Mare, Dăbuleni sau Mârșani, mortul nostru avea și el o rudă,
un văr, viu acesta și la locul potrivit - adică șofer pe mașina
salvării spitalului.
Și cum mașina era destinată salvării, familia s-a gândit și
chiar a pus în practică programul de ridicare a mortului înainte
de a fi ciopârțit de medicul legist. Și aceasta, nesurprinzător, sa petrecut în puterea nopții, când filieșenii dormeau adânc
doborâți de frământările zilnice. Poate vreun cetățean al
acestui oraș întârziat printr-unul din localurile de noapte, sau
vreunul plecat din schimbul trei să fi putut surprinde secvența
acestui kidnapping macabru.
Toate cele fiind pregătite creștinește, mortul a fost așezat
în sicriul cumpărat din timp. La puțin timp după ce părintele
și-a luat micul dejun și după ce și-a băut cafeluța,
s-a trecut la ceremonia rapidă pentru că de la
momentul constatării lipsei în gestiune a
mortului nostru de la morgă autopsierea se mai
poate face abia peste șapte ani, atunci când se
dă autorizația de exhumare.
Lume multă în micușul apartament de la
etajul doi al unui bloc transformat în capelă părinți, rude de gradul întâi, doi, trei... Miros de
tămâie, lumânări, flori, ciorapi, damf de
“sămânță”...
Cei de față, cufundați în gândurile lor, nu
băgară de seamă că, în timp ce preotul tocmai
intona “veșnica pomenire”, mortul se ridicase în
capul oaselor ca împins de un resort.
Reacția martorilor oculari a fost diversă:
preotul, cu prezența de spirit caracteristică
omului care pre mulți i-a îngropat, a rupt-o la
fugă pe ușă și jos pe scări. Cum plecase și cu
prestația neterminată, prosopul chinezesc din
coton sută la sută, batistă, lumânarea cea mai
groasă, superiorul său din ceruri l-a pedepsit pe
loc rupându-i un picior. Fratele decedatului, ca
să-i zicem tot așa, mai aproape de fereastră
unde palma o țigară, a coborât abrupt prin
deschizătura pomenită cu consecințele
imaginabile. Și tot așa.
Când roșul le-a revenit în obraji, curajul în
inimi, creiere sau oase, când s-au încumetat să
urce din nou cele două etaje, îndurerata
asistență, firește, a schimbat conținutul
coșciugului extrăgând din el mortul viu, ca să-i
zicem pe moment așa, așezînd în locul lui pe
tatăl acestuia, ale cărui dimensiuni erau
apropiate de cele ale înviatului, ca să-i zicem
așa, dar și pentru că îndeplinea condiția
esențială - murise.

2002

2002

Haz de un caz de necaz
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LUMÂNAREA

Se sculă. Vru să împrumute de
la vecini ce-i trebuia pentru lampă. Își
aminti însă că pe balcon avea o
lumânare rămasă de la botelul
nepoțelului, care i-ar putea fi de folos. Îi
trecu prin cap de-a așeza-o aprinsă într-o
oală veche, nesmălțuită, afară, lângă ușa
apartamentului.
Lumina neașteptat de vie și din plin
revărsată în josul scării, o făcu pe
doamna Matilda să se întoarcă
încrezătoare în apartamentul său.
Îngândurat,
obosit,
oarecum
satisfăcut de rezultatul delegației, abia
mișcându-și picioarele trudite ani de-a
rândul, juristul Costică Sendroiu nici nu
când
ajunse
în
fața
observă
apartamentului.

Bandã desenatã de Valenti Iordache © AH, BD!

Vreme mohorâtă, de toamnă
târzie.
Odată cu lăsarea întunericului,
frigul se făcu resimțit și în
apartament.
Doamna Matilda se desprinse
de lângă geamul pe care, până
atunci, privise aproape absentă.
Zgribulită, se lungi în pat sub
pătura aspră dar călduroasă. Nu
avea altceva de făcut decât să
aștepte redresarea luminii electrice.
Survenise probabil o defecțiune
majoră, socotea dânsa, întrucât
întreg cartierul fusese aruncat în
întuneric, iar acest neajuns, culmea
ghinionului, se ivise tocmai la ora
când soțul său trebuia să sosească.
Îngrijorarea femeii spori din
cel puțin două motive: bătrân cum
era, Costică urca cu greu scările și,
pe deasupra chiomp fiind,
întunericul îl apăsa ca și un
blestem.
“...Că i-am spus să iasă la
pensie. Ai cu cine te-nțelege? ce să
facă el acasă! Să taie frunza la
câini? Să facă umbră pământului?
E ca și pierdut!... Într-un fel, îl
înțeleg. Da’ mai e el om de
deplasări, de umblat prin
ministere?!...”
Doamna Matilda suspină de
două ori adânc, se răsuci de pe o
parte pe alta și se lăsă iarăși în
stăpânirea gândurilor.
“...Și negura asta, care mă
prinse pe nepregătite! Lampa asta
n-are gaz, nici sticlă?” Cum să
urce, bietul om, pe o asemenea
beznă!”
Privi în jur. Ceva îl îngrozi.
...Lumânarea!
Înmărmuri de frică. Ochii îi ieșiră din
orbite. Picioarele i se înmuiară din
genunchi. După ceafă i se instală o
durere cumplită, ca de criză astenică.
Timp de o jumătate de ceas, plânse
amarnic.
- Domn Costică, ce e cu dumneata?!
Ce s-a întâmplat?! îl întrebă un vecin
care tocmai ieșea din casă.
- Matilda. A murit Matilda răspunse abia auzit domnul
Sendroiu...Femeia mea Matil-da! Ce mă
fac eu acu-ma! se tânguia el cu o voce
înăbușită.
- Doamna Matilda?!? se alarmă
vecinul. Nu se poate!

În mai puțin de un minut, vecinii,
copii și vârstnici, dădură buzna în jurul
lor. Zarva fu de nedescris.
- Ce e, domne?
- Au, Doamne, ce necaz!
- Ce-are, coana?
- Bă, ăl mic, fugi de-aici că nu e
treaba ta...
Când tărăboiul era în toi, în ușă
apăru doamna Matilda, mirată.
- Ce e cu nebunia asta?!
- N-ai murit?! se holbă soțul.
- Cine, eu? Ce ți-e? Nu ești în toate
mințile?
- Bine... că n-ai murit! Că nu e
momentul pentru cheltuieli din astea,
extravagante!
Geogea
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La Colț de M.M.

SEMN CERESC
Deoarece suferea de claustrofobie, o femeie de optzeci de
ani a sărit de la etajul doi pe trotuar și nu a pățit nimic. S-a
ridicat de pe caldarâm și a rostit mai mult pentru sine,
minunându-se că a scăpat teafără:
- Ăsta-i semn ceresc că mult mai am de pătimit pe pământ!

PILDE
Pe la 1842, măcelarii și brutarii, când erau prinși cu
ocaua mică, erau țintuiți de-o ureche în mijlocul târgului.
Hoții de cai și criminalii erau trimiși la Telega, la Slănic, la
Ocnele-Mari, sau erau aruncați în câte-o ocnă părăsită.
Borfașii de rând erau biciuiți la spete prin târg, femeile
vinovate erau expuse în piață legate de un stâlp,
cu capul ras.
Pe la 2002, devalizatorii de bănci și mafioții, când erau
prinși cu mâța în sacul cu bani, erau invitați la o cafea la
parchet, cercetați penal, trimiși în judecată, condamnați și,
în scurt timp, eliberați pe motiv că n-ar suporta detenția.
Ge-Ge

2002

2002

La Colț

GÂNDITORUL
Într-una din zile, dis-de dimineață, l-am văzut pe maestrul Mircea
Canțăr (acționar, director, redactor-șef, ziarist, administrator și femeie
de servici la propriul său ziar, “Cuvântul libertății”, acum cu “â”), pe
stradă: vorbea de unul singur și gesticula!
N-am găsit o altă explicație comportamentului său decăt că maestrul,
în timp ce merge, meditează; și în timp ce meditează, doarme; și în timp
ce doarme, are coșmaruri.
Ge-Ge
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De fier sunt căile vieții

2002

2002

De fier sunt căile vieții

“Halta din Strehaia”
este o bandă
desenată
de Valentin
Iordache
(autoportret)

sfârșit
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Galerie de Marian Mirescu

Marian, aici cu Dodo, Cristina, Cristi și Ciubi

Lumea e
o galerie. În
continuare mă
MIR!
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Surprize!
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◀ Notițe pe genunchi

◀ Dumnezeu ar putea absolvi omul de moarte, făcându-l nemuritor. Însă n-o face pentru că-i vrea omului binele
◀ Oamenii își doresc multe lucruri în viață; eu sunt modest și nu-mi doresc decât viață fără de moarte
◀ Fobii: teama de ace, teama de obiecte ascuțite; teama de a nu cădea în prăpastie când stai pe marginea ei; teama de
nevastă, când vii noaptea târziu acasă
◀ Mai întâi să ne luăm o figură gravă. Apoi să tăcem profund. Pe bună dreptate că vom fi pătrunși de importanța
înțelepciunii noastre
◀ O echipă de cercetători americani a descoperit recent că atunci când omul gândește prea mult devine prost dispus.
Acum înțeleg de ce văd tot mai mulți confrați binedispuși
◀ Am o stare bizară: tot timpul am impresia că aș vrea
să fac ceva dar nu știu ce; știu însă cu cine...
Ge-Ge

Who’s who?

...SURPRIZĂ!

BD de Absinto, Portugalia © AH, BD!

STRIGĂTUL TĂCERII
u Femeia este un pompier piroman: ea pune focul
și tot ea îl stinge
u Simțul umorului cosmetizează moartea; lipsa lui
urâțește viața
u Geniul nu are nevoie să fie autentificat
de notarul public
u Ultimul răcnet al modei politice: capul gol și
curul mare
u Nefericirea e un spațiu cu trei
dimensiuni, fericirea, un spațiu multidimensional
u Diferența dintre animal și ne-om este aceea cã
animalul poate trăi printre oameni

u Om - animal cu rușine. Animal - om fãrã rușine
u Totul e să fii, nu să pari
u Puțini oameni știu să fie
u “Să ai” nu e totul în viață; mai trebuie și să, și să...
u “Mult” nu e destul și “totul” e prea puțin
Ge-Ge
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Misterele Craiovei

BD

1. Pe Calea Bucureștilor și pe strada Alexandru Ioan Cuza, față-n față,
ca perspectivă directă printre MacDonald’s și blocul s200, se află localurile
HAȘIS și Extasy. Iar ca frumusețea locului să fie deplină, pe terenul
înconjurat de panouri crește în voie canabisul,
adicătelea cânepa sălbatică, despre care
s-au făcut atâtea reportaje
la posturile de televiziune.
C. S.
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Misterele Craiovei

CIMITIRUL VESEL
Cimitirul vesel de la Săpânța are corespondențe
în toată țara.
În orice cimitir vei merge, vei putea culege
mostre de umor involuntar, grefat pe carențe de
învățătură, cultură și educație, care transformă în
ridicol mesajele privind durerea nețărmurită pe care
cei rămași afară vor să le transmită trecătorilor.
Cel mai interesant mesaj pentru eternitate se
află într-un cimitir craiovean, înscris pe un obelisc
de marmoră albă, fără cruce, dar cu o stea în cinci
colțuri săpată în piatră. Mormântul este situat, cum
altfel, ultracentral.
Pe avers textul conține o cugetare adâncă, dar
scurtă: “Fiți obiectivi, fără părtinire și răzbunare. Tot
aici ajungeți. C.O.” Logica este perfectă. Tot moare
capra vecinului!
Pe .....vers filozofia este mult mai profundă, iar
învățămintele mult mai pline de conținut: “Nu fiți
orgolioși și lacomi, nu luați măsuri nedrepte. Timpul
ne judecă. Vechi militanți ai P.C.R. din ilegalitate”.
În viață autorul a fost ofițer de securitate (...)
Altele, si ele atinse de o implicită briză metafizică,
cad într-un ridicol nețărmurit de filozofie manelistă:
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Personajul reprezentat de acest monument nu seamănă
nicidecum cu ilustrul diplomat Dan Ponta ci mai degrabă
cu un dalmațian. De altfel, după cum se vede și se
cunoaște, autoritățile craiovene se întrec pentru cultivarea
memoriei acestuia.
Bunăoară conducerea Universității
a realizat struțo-cămila, visul de veacuri al
poporului român, prin botezarea unei
săli din Facultatea de Drept
“Nicolae Titulescu”
cu numele lui Iosif Constantin Drăgan.
Povestea pubelelor îngropate în
astfaltul tortuarului este mult prea
caraghioasă pentru a nu fi
reamintită aici. Ele nu pot fi
urnite dar nici folosite pentru ca
sunt cu fundul în sus! Dar nu
numai ele. Dar asta nu e nici un
mister!

Oooo, viața mea!
“Memoria noastră pe acest pământ
Nu pulberea gropii o va aminti
Ci faptele noatre ce am săvârșit
Ele vor rămâne de vor vorbi.”
O piedică în calea uitării
“Trecătorule,
Te rog, stai! Nu trece,
Și privește chipul rece!
Căci ce ești am fost odată
Și ce sunt, vei fi odată
Că viața-i ca o roată
Și-nvârtește o soartă toată.
Mulțumesc și să nu vii!”

PLAY WITH BOY

Există profit după moarte?
“Omu-n viață, cât trăiește
Toată viața lui muncește
Dar din tot ce-agonisește,
Doar cu-o cruce se mândrește”
Sunt doar câteva mostre. Nu dorim neapărat
să vă facem o invitație prin cimitire, dar cu
siguranță veți găsi, de exemplu, epitafuri demne
de pus vijelios pe muzică minunată la maxim!
Constantin Savu

desen de Marian Mirescu

Rezolvarea careului
NORMALITATEA ANORMALULUI
CELIBATAR; ILICIT - ROL; CITA - INTII; ABERATIE - M;
LER - M - T - DE; IRADIA - CON; TATONARE - T; O - URA ARSA; RAR - RECTOR; IMATERIALA
Rezolvarea integramei
CEA MAI BUNĂ POZIȚIE
AS - T - T; ASASINA, EDUCAT; AZIL - NUL - P; SCINDA TAC; SCATIU - NORA; A - AT -ARGAT; LUT - USC - ASA;
NUMITOR - UL; MUCURI - LOTO - LITERE - GAG
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Umor încrucișat

2
3
4
5
6
Normalitatea
Anormalului
1

ORIZONTAL: 1. Femeie singură (nu și în pat); 2.
Venit pe căi lăturalnice - Sarcina unei actrițe;
3. A reproduce prostiile spuse de altul - Înscrisul
d2at câștigătorului (înv. - ort.); 4. Normalitatea
anormalului; 5. Colindăcu cântec - Idee centrală!
6. Verbul emanării... mortale - Formă geometrică
de cap; 7. Orbecăie în încercarea de a ieși la
lumină; 8. Dragoste mascată - O femeie păcălită;
9. Spirituală (fără glumă!)
VERTICAL: 1. Cațe cu nădragi; 2. A ieși de la
ț4uhaus - O ramă fără ramă! 3. Zarzavat de Sandra
Brown; 4. Purtător al aripilor de ceară Nostalgia revederii; 5. O văd... dublu - Lăsare pe
mâine a neputinței de azi (înv. - ort.); 6. Nimic
mai mult
5 - ort.) - Atacă pe flancuri! - Eroare incipientă!
(înv.
7. Își face datoria numai bătut la cap - Tirbușon
comestibil (pl); 8. Kitsch-ul în floare (pl) - Verbul
dialogurilor nevricoase; 9. Alaiul bâzâitor - Ia
6
prima notă - Fiu al Geei, bun de sămânță;
10. Băcănie în care și prețurile sunt piperate.
7

Cea mai bună poziție

Neînfricatul
...

!
?

Rât
Rea

>

8 Fatală

2

3

8

4

9
10

?

- Doctore, spune tânăra
pacientă stomatologului,
mi-e așa frică să-mi scoateți
măseaua încât mai ușor
aș face un copil.
- Hotărâți-vă, răspunde
stomatologul, ca să știu cum...
(răspunsul pe verticala marcată)
Începe
ultimul!
Haină
romană

!

$

Băț
la bilă
Perene!

Pasăre
mică

9

Nevasta
fiului
Oca
pe dos!
Începe
atacul!
Mămăligar

$

9

Fracționar

!

Slugă

!

În
cuvinte

!$

!

! $

$

Astfel

!

Rele!

$

$

Începe
ultimul!
Rele!

Joc
de noroc

!

!
Poantă

$

!

Luat la
braț de
profesori

$

!$

Chiștoace

9

?

Poftă
porcească
Final
etrusc!
Mim de
nevoie

10

8

Fixare

Pământ

9

7

10

!

8

6

Adăpost

A despărți

7

5

!
Zero

6

10

4

$

9

5

9

3

$

9Instruit

7

2

A picta
pe piele
Struț
american

?

Lance

9

1
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MICROCOMPUTER SERVICE
1100, Craiova, Str. Bujorului nr. 20
Fax:0251-147169, Tel: 0251-163303, 163600

Va ofera la cele mai avantajoase
tarife case de marcat, calculatoare,
imprimante, toata gama de consumabile
pentru acestea, instalare de retele de
calculatoare precum si servicii de
garantie si postgarantie.

NOI
îți facem reclamă

TU

CU CE
TE LAUZI ?

MICROCOMPUTER SERVICE
Specializata in livrari si
instalari de calculatoare,
produse program, produse de
birotica si electronice,
asistenta tehnica hardware si
software, organizeaza cursuri de
instruire la propriul complex de la
“Valea de Pesti” din masivul Retezat.

MICROCONSTRUCT
SyndiCART.promotion

Specializari in lucrari de
constructii, comercializare en gros de
materiale de constructii.

Agenția de turism
“MICROCOMPUTER SERVICE”
Vă oferă la cele mai avantajoase prețuri
excursii și sejururi la motelul “VALEA DE
PEȘTI”, județul Hunedoara.

Apelati la noi si nu veti regreta!

AI O PROBLEMĂ?

desen de Corto & Spoitoru

Depanare telefoane mobile

Calea București,
bl. 27A, ap.3
0251-419137
0744 585137
0722166663

NICI O PROBLEMĂ!

FLASNETA este o revista de atitudine pentru voi, cititorii nostri, mai tupeisti decat ai lor

nu fiti doar cititori nazurosi, nu fiti comozi ca nimic nu se schimba! Faceti voi mai bine!

Numărul următor va fi al vostru
FLAȘNETA

LA MULȚI ANI!

2OO3
AȘTEPTĂM
COLABORÃRILE
REVISTA
VOASTRE.
ESTE
A TA!
UMOR SÃ
FIE!

Dacă vrei
accesul într-o lume namaivăzută,
aventuri fără sfârșit cu cei mai
tari eroi, cu cele mai noi efecte
speciale, un univers de explorat
și de creat în continuare...

Există

benzi desenate
ah_bd@hotmail.com
CP 408, OP 4,
1100 Craiova

