




g h i d u l  e l e v u l u i  ş ☼ f e r i s t

Cu sunet blajin de clopoţel, a mai început un nou an şcolar.
Pentru cei care nu au citit numărul trecut al revistei: să ştiţi
că “Ghidul elevului comod” nu a început cam tot aşa, iar
pentru cei care au avut neplăcerea să-l citească: să ştiţi că
tot despre un fel de şcoală e şi ghidul ăsta, deci exprimarea
nu e  chiar  greşită.  Dar o  greşeală  tot  există,  pentru  că
şcoala cu pricina nu prezintă clopoţel, dar are maşinuţe din
alea cu magnet  pe spate,  care se  lipesc de  nişte  table
metalice, deci e mai faină… că are maşinuţe. Nu puţini sunt
cei care se trezesc în acea dimineaţă când de la miezul
nopţii au împlinit 18 ani şi-şi dau seama că, practic, nu este
nimic  diferit  faţă  de  dimineaţa  precedentă  şi  cad  într-o
profundă stare de  meditare… “mă… trebuie sa fie  ceva
schimbat… nu se poate…” şi apoi îşi dau seama… “daaa….
ştiu! e sâmbătă… nu tre’ să mă mai duc la şcoală!”☺. Şi ce
dacă ziua ta a căzut într-o miercuri de şi-a rupt o mână?... a
mea  a  căzut  sâmbătâ  şi  privesc  problema  din  prisma
ochiului meu… nu că aş avea numai unul…☺. Aşa… şi
după ce îţi dai seama că e sâmbătă… îţi mai dai seama că,
legal, poţi fi fericitul posesor al unui cartonaş roz cu nişte
litere pe el şi o poză care nu-ţi seamănă deloc pentru că tu
nu eşti chiar aşa de urât… da sigur… râzi! bine că eşti tu
mai frumos!... şi cum ziceam, cică cu cartonaşu ăsta ai voie
să te deplasezi ca pe roate prin oraş şi poliţia nu se leagă
de tine, decât dacă vrea ea… că poţi să ai  la tine toate
cartonaşele care se există… dacă nu-i place lui culoarea
maşinii tot îţi dă amendă. După ce îţi imaginezi multe situaţii
în care tu, eroul principal, nu mai treci strada ca toţi pârliţii
pe la trecere, ci într-o maşină fără capac cu muzica dată la
maxim şi cu o blondă inteligentă în dreapta… şi gândeşti că
dacă îţi pui nişte speranţe în Dacia ta, ar putea oarecum să
semene cu maşina din vis… te hotărăşti să le ceri părinţilor
câteva milioane cu care să-ţi iei nişte adidaşi la reducere.
După ce ai banii, pleci pe un munte unde te antrenează un
sensei mic de statură, cu scopul de a-ţi răzbuna părinţii care
nu au luat examenul din prima. Trece o lună… trec alte trei
săptămâni… puterea ta creşte exponenţial şi vine momentul
în care dai ochi în insigna cu Omul Cu Şapcă, care te pică
la oraş că l-ai supărat de nu se mai poate că nu i-a luat
Omul Cu Şapcă Junior la facultate. Şi  pleci iar în munţi,
convins şi plin de speranţă că data viitoare vei da cu un
nene a cărui copil a luat la facultate, dacă se poate, chiar în
ziua în care dai tu examen, sau, dacă te loveşte soarta fix
în frunte şi a doua oară, poate Omul Cu Şapcă Junior a
intrat  măcar  “la  cu  plată”.  După ce,  în  sfârşit,  o  să  iei
examenul, te întorci acasă şi ai să realizezi că multe s-au
schimbat în timpul  în care tu  ai  fost  la  antrenamente în
munţi,  cum ar  fi  că  s-a  scumpit  pâinea,  doamna de  la
întreţinere ţi-a pus un zero în plus la plata apei calde şi, cel
mai important, că au vândut părinţii Dacia despre care ai
învăţat la şcoala de permise că de fapt intră în categoria
vehiculelor împinse sau trase cu  mâna. Acum nu-ţi  mai
rămâne de făcut decât să cheltuieşti alocaţiile pe care le
aveai  strânse  pentru  ai  scoate  capacu’.  Morala:  toate
Daciile au în stare de funcţionare dezaburitorul lunetei ca să
nu-ţi îngheţe mâinile împingând-o.
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v r e m e a  t r e c e

Pata de cerneală meteorologică...
Instrucţiuni: se aşează pata cu tot cu foaia de revistă, cu pata
în sus, în aer liber. Dacă pata devine udă, înseamnă că plouă.
Dacă se acoperă de zăpadă, înseamnă că ninge. Momentan se
lucrează la versiunea 1.01 a petei. Aceasta va avea ataşată o
oglindă care va indica temperatura aerului în funcţie de culoarea
urechilor şi a nasului din oglindă.
Îmbrăcaţi-vă  gros.  Afara  pot  apărea  semne  de  umezeală
excesivă, ce se pot transforma în polei. Circulaţia va fi destul de
periculoasă şi  hainele groase vă pot aduce reale beneficii pe
termen  lung  în  urma  impactului  frontal  cu  maşina  care  a
alunecat pe poleiul de lângă dumneavoastră (culmea, că polei
era  numai  în  jurul  dumneavoastră).  Hainele  vor  acţiona  ca
tampon şi, astfel, veţi supravieţui... poate
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s p ☼ r t  e x t r e m i s t

***Sportul tradiţional zonal al judeţului nostru a început să prindă
la public. Tăiatul frunzei la câini cu bâta de dat în baltă a început
să crească în popularitate în urma unei campanii a autorităţilor
judeţene. Acestea au dat  exemplu, organizând un campionat
local.  Echipa  Şefilor  a  devansat  clar  Echipa  Funcţionarilor,
reuşind să taie o frunză de mentă (în prealabil frecată) în 4860
de bucăţi în doar două zile şi cu ajutorul a 12812 lovituri de bâtă.
Sincere condoleanţe familiei frunzei.

***Am câştigat! La ce exact, nu se ştie, dar echipa naţională a
României  la  acel  sport  a  ieşit  pe  primul  loc  la  campionatul
mondial desfăşurat în ţara gazdă. Ca cititori ai acestei reviste să
fiţi si(n)guri că veţi fi  primii care află cu exactitate datele care
lipsesc din aceasta veste extraodinară.

***Pugilistul american, Paul Spagafora, a fost făcut knock-out în
două reprize.  Pe când se afla în  vizită pe plaiurile mioritice,
ancestrale, feerice (bla bla bla) ale României, sportivul a avut
lipsa de inspiraţie să întrebe un cioban: "How are you?". Aşa a
început  runda  1.  Tehnica  rudimentară  (falanga  la  pupilă)  a
românului s-a  dovedit  mai eficientă. După ce americanul s-a
trezit,  confuz şi  ameţit  încă,  a  mai  încasat-o  odată  (a  doua
rundă...că doar nu credeaţi că a durat meciul două runde). După
toate acestea, compatriotul nostru i-a răspuns politicos: "I  am
fine, thank you!"
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c ☼ n c u r s  c u  p r e m i i

Şi  în  acest  număr  al  revistei  avem  un  concurs  cu  premii
palpitante.  Dacă  în  numărul  trecut  am  avut  o  întrebare
cutremurătoare, în acest număr, pentru a va scăpa de puţinul
timp liber pe care îl aveţi, vă vom ruga să vă puneţi institutele la
muncă şi  să răspundeţi  la  întrebarea: “De ce au magazinele
deschise non-stop lacăt la uşă?”. Trimiteţi  răspunsele la deja
arhicunoscuta adresă de mail:

Aleea Ulmilor, Bloc 33, Apartament 74, Etaj 12, Telefon: Da.
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