
Pericolul din pahare: 
Apa cancerigenă 

Petiţie on-paper  
pentru o viaţă mai bună 

CONCURSUL. 
 
Fraza câştigătoare din numărul 
anterior: 
Constrângerea neexprimării 
 
Cuvintele pentru concursul de 
azi: 
Conştient, inconştient, subconştient 
 

♦ A stins ţigara în coşul de gunoi!!! 
♦ Pur şi simplu a traversat…  
 
În dimineaţa aceasta, la orele 9.00, la intersecţia străzilor Iuliu 
Maniu si Moineşti un cetăţean a traversat regulamentar strada. 
Acesta este, se pare, rezident al cartierului Militari. Surse sigu-
re ne-au dezvăluit că cetăţeanul, deşi traversa pe culoarea 
verde a semaforului în trei timpi, s-a asigurat înainte de a 
părăsi zona pietonală a trotuarului. Iată ce relatează un martor 
ocular: “Ieşeam de la exchange-ul din colţ când l-am văzut. In-
trasem să schimb acolo nişte dolari, în fine… L-am văzut că 
fuma şi asta m-a făcut să mă uit mai atent. Când am văzut că 
stinge ţigara în coşul de gunoi l-am urmărit. A aşteptat culoarea 
verde a semaforului, apoi s-a uitat în stânga, după aceea s-a 
uitat în dreapta şi apoi a traversat. Pur şi simplu a traversat…” 
relatează Marian Popescu, martorul nostru ocular, care din mo-
tive de confidenţialitate va rămâne anonim. Urmând firul eveni-
mentelor, am reuşit să dăm de enigmaticul cetăţean pe cealaltă 
parte a străzii. L-am întrebat ce l-a determinat să treacă strada. 
Acesta a zâmbit, şi-a pus căştile în urechi şi plecat mai departe 
pe trotuar probabil gata să mai traverseze şi alte străzi.  
Vă vom ţine la curent. 

EDITORIAL 
 

Unicul ziar, cu un unic 
titlu, cu un unic articol, 
cu o unică virgulă, cu 
o unică filă, cu un unic 
număr, cu o unică 
fotografie, cu un unic 
scop, cu un unic banc, 
cu un unic joc, cu un 
unic zodiac, cu o unică 
zodie, cu o unică peti-
ţie, cu o unică 
reclamă, scris de un 
unic colectiv, dintr-o 
unică facultate. 

      Un cetăţean 
    traversează strada 
 în plin Bucureşti 

SENZAŢIONAL  

Aici ar trebui sa fie o 
reclama, dar nu este. 

PREŢ: Un zâmbet 



Petitie on-paper pentru o viata 
mai buna 
 
Noi, umilii, devotaţii şi inimoşii mebri ai plebiscitu-
lui, oameni simpli cu valori puţine, fixe şi idei gran-
dioase, prin craţia demosului, cerem guvernelor 
menţionate un lucru mic, de esenţă tare: un mic cin-
stit, o bere rece şi o viaţă mai bună. 
 
Attn: 
Guvernul Petre 
Roman, Guver-
nul Theodor 
Stolojan, Gu-
vernul Nicolae 
Văcăroiu, Gu-
vernul Victor 
Ciorbea, Gu-
vernul Radu 
Vasile, Guver-
nul Mugur Isă-
rescu, Guvernul Adrian Năstase, Guvernul Călin Popescu-
Tăriceanu  

SIGLA DE LA PAGINA 2 

Ştiaţi   
că: 
 

 Aerul există chiar dacă 

nu-l vedem? 

 Unii oameni au gaze 

acasă? 

 Optimismul te ajută să 

treci peste, iar fumatul 

o scurtează? 

 Datorită recesiunii în 

2008 economia a fost 

dată înapoi cu milioane 

de dolari, iar timpul 

dat înainte cu o 

secundă? 

Apa - un pericol? 
 
În urma unor cercetări făcute de un grup de 
oameni de ştiinţă americani, în apă au fost 
descoperite cantităţi de Hidrogen peste limita 
impusă de standardele Uniunii Europene în 
vigoare. Se pare că în ciuda celor ştiute până 
la efectuarea cercetării, apa conţine 60% 
Hidrogen. După ce informaţia a fost trans-

misă publicului, reporterii Constângerii au interlievat câţiva em-
eriţi oameni de ştiinţă şi cetăţeni neliniştiţi.  

“Sunt foarte îngrijorată deoarece eu ma deshidratez des şi sunt o 
mare consumatoare de apă”, ne spune Maria-Ioana, studentă la 
filosofie. Albert Hofmann, directorul fundaţiei “Minte liberă pen-
tru mase”, ne-a declarat în timp ce cobora de pe bicicleta sa: “Nu 
ştiu dacă această descoperire merită neapărat premiul Nobel, dar 
bănuiesc că ne putem obişnui să ne luăm pastilele şi cu altceva. 

Preşedintele companiei “H20 potabil” ne-a declarat: “Apa noas-
tră poate conţine maxim 1% Hidrogen, fiind testată în cele mai 
moderne laboaratoare şi produsă la cele mai înalte standarde. Cli-
enţii noştri pot sta liniştiţi.” 
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?  X  0 

X  0  X 

Găseşte soluţia! 

~Zodiac~  
 
Unica zodie: astăzi nu 
este nici o zi bună, dar 
nici una rea. Dacă 
aveţi un partener de 
viaţă, sau daca nu, vă 
veţi certa cu el, sau 
poate nu. 
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