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  Sancţiune dură. Austria obligată să ne epileze
pădurile.

 

 
Dupa ce oficialii europeni au văzut imaginile dezolante cu resturile de pădure lăsate în urmă de

Schweighofer, UE a hotărât să oblige Austria să ne epileze pădurile, ba chiar şi cioturile rămase de
la tăierile mai vechi.

Comisarul de Mediu al Comisiei Europene, pentru neurococi:
'Este revoltator când vezi cum au lăsat ăştia România. Normal că românii sunt iritaţi. Nu putem să-i
dăm României ce merită când are bucile aşa aspre. Suntem şi noi oameni.' autor Dan Căpitan de Stop

- 2022-01-31 09:43:15
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  Un român facturat cu doar 400 lei la gaz, pentru
că nu are.

 

 
În timp ce românilor le vin facturi uriaşe la gaz, unui cetăţean din Beiuş i-au venit doar 2 facturi

modeste pe ultima lună. Amândouă de-abia ajung la 400 lei.
Fericitul cetăţean ne explică:

'La noi n-a ajuns încă ţava Binş Stream I. Probabil de-aia avem cele mai mici facturi din ţară.
Bihoreanu-i bihorean dom'le, nu plătim ca fraierii, mii de lei, pentru o ţâră de fotoghin. Mi-au venit ca

de obicei facturile de la CEZ şi E.ON da' n-or avut ăia tupeu să ni le umfle, tot 200 lei/bucată le-o
pus, că noi suntem oameni hotărâţi. Ardeleanu-i calm şi nu se-agită, da' şi dacă ne măresc ăştia

preţu la gaze, jar mănâncă. E foarte convenabil aşa! N-avem gaz dar măcar e ieftin, nu cheltuim o
avere pe el. Noi pe-aici suntem verzi, oameni chibzuiţi, nu consumăm mult. Ne încălzim cu o singură

bucată de pădure toată iarna.' autor Radu Bârsan - 2022-01-30 08:35:16
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  La Bruxelles a fost oficiată prima căsătorie între
două orgii.

 

 
O banală descindere a poliţiei , sesizată că într-un imobil din centrul capitalei belgiene se aud
aplauze desincronizate, s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste. Două din cele

doisprezece orgii întrerupte de poliţişti, s-au îndăgostit una de alta în timp ce erau percheziţionate în
curtea imobilului.

Stork Rouston, un poliţist participant la acţiune, relatează:
'În fiecare noapte intrăm din imobil în imobil să oprim orgii. Cam 9 din 10 apartamente sunt goale,
dar îi găsim pe toţi locatarii în cel de-al zecelea apartament. Protocolul este să îi ducem la secţie,

dar cum autobuzele poliţiei nu ajung imediat, participanţii la orgii îşi mai lărgesc cercul de
cunoştinţe, socializează, ne returnează nevestele, ne arată scheme cu pulanele, e atmosferă mişto.
În cazul fericitului cuplu despre care mă întrebaţi, vă pot spune cu mâna pe inimă că a fost dragoste
la prima vedere. Să le fi văzut cum s-au luat timide de mână, ca-n clasele V-VIII, şi şi-au spus că nu

mai pot trăi una fără alta, jurându-şi pe loc fidelitate veşnică.
Efectiv a fost foarte emotionant şi au fost aplaudaţi de toată lumea, le-am urat case de piatră, i-am

pupat, unii au preferat o felaţie, ce mai, a fost ca-n basme. Tot oraşu' a participat la petrecerea
burlacilor, unde s-au consumat tone de băutură şi untură.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-01-29
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  Dublu standard. Încălzire globală de calitate
inferioară în România.

 

 
Încălzirea globală funcţionează doar câteva luni pe an în România, mai precis în Iulie, August şi
Decembrie, adică exact când nu avem nevoie de ea. Încalzirea globală din Germania este net

superioară calitativ, oferindu-le germanilor temperaturi de 10/5(zi/noapte)°C în ianuarie, si 22/15
°C în luna lui cuptor. Deşi plătim pentru încălzirea globală o căruţă de bani sub formă de certificate
verzi, taxe şi accize, ca în occident, în România, exact ca în cazul altor produse, ajunge un rebut.
Practic stă tot anu' degeaba, şi se-agită în Iulie şi August cât să ne puşte-o venă de la căldură, şi

mai mişcă puţin prin decembrie, exact cât e necesar să n-avem zăpadă. In rest stă ca proasta deşi
o plătim cu vârf şi îndesat. Solicităm autorităţilor statului să demareze o anchetă şi, ori să oblige
furnizorii de încălzire globală să ne livreze una de calitate, ori să nu ne-o mai vândă sub acest

brand. Să-i spună simplu: climă de căcat. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-01-25 08:45:13
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  Două marionete fac flotări de o săptămână într-o
piaţă din Kiev.

 

 
Două marionete se antrenează intens de o săptămână în Sofiyivska Square din Kiev, semn că în

curând se va da startul competiţiei prezidenţiale. Competiţia prezidenţială din Ukraina este cea mai
mare şi mai spectaculoasă competiţie de acest gen din Europa de Est mai ales pentru că numărul
păpuşarilor înscrişi în competiţie este dublu faţă de competiţiile similare din regiune, mai exact doi.

Deşi specialiştii sunt de părere că este chiar meciul de retragere al păpuşarilor ruşi, aceştia se
bazează totuşi pe marioneta lor:

'Am pregătit cea mai bună marionetă pentru această competiţie. Marioneta noastră de 4 klauşi
(echivalentul a 400 de kilodude poloneze) va spulbera cu siguranţă concurenţa. Daca nu câştigăm,

în spirit de fairplay, am pregătit pentru învingător o frumoasă coroană din lemn de polonius.'
autor Radu Bârsan - 2022-01-24 21:07:17
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  Ce au mai făcut super-eroii în 2022.

 

 
Omul invizibil este supărat pentru că nu a remarcat nimeni că s-a tuns.

Ironman se află chiar în aceste momente la SPA-ul din Bolintin unde merge anual la tratament să-şi
polizeze seria de şasiu.

Omul paiangăn s-a dat cu ketchup şi sos de usturoi, deci mere la futut.
Căpitanu America i-a vândut lui Ciucă o măciucă mai veche şi puţin defectă, din nou.

A înverzit Hulk, semn că se apropie primăvara.
Aquaman a pierdut mai mulţi centimetri de puţă după ce a înotat puţin prin reţeaua de termoficare

din Bucureşti.
Superman a postat un clipuleţ în care apare în ipostază de Florin Cîţu. Filmul e un trucaj animat

care îl prezintă pe Superman performând acțiuni spectaculoase de impozitare.
Încă un test de sarcină negativ pentru Batwoman care încearcă de câţiva ani să rămână însărcinată

cu Tom Degeţel.  autor Dan Căpitan de Stop - 2022-01-16 11:29:19
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  Carmen Iohannis încearcă să se impace cu
gândul că are o pălugă mai scurtă.

 

 
Soţia preşedintelui a zâmbit non-stop, de la căsătorie până la ştirea despărţirii lui Jason Momoa,

când a realizat brusc ce pălugi au altele. Carmen a crezut întotdeauna că a luat cea mai mare şi mai
sexy pălugă, şi se pare că nu a aflat că s-a înşelat, până nu a apărut în toată media ştirea despărţirii

lui Jason de Lisa Bonet.
Psihologii de la Palatul Cotroceni se tem ca aceasta să nu afle de existenţa lui Ghiţă Mureşan, că ar
putea să-i puşte o venă, poate chiar aia care-i ţine urechile. autor Radu Bârsan - 2022-01-15 09:00:18
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  Un grup de babe lansează goblecoinul.

 

 
Primul goblecoin a fost ţesut în mai puţin de 24 de ore de către un grup de babe din Beiuş, punând

astfel localitatea pe harta Bihorului la capitolul monede digitale. Practic este prima monedă cu
adevărat digitală, pentru realizarea ei fiind înţepate mai multe degete.

Tehnologia floc chain este folosită de secole în regiune în producţia de pulovere, căciuli şi şosete, şi
se bazează pe capacitatea lânei de a forma legături flocoase unice cu ajutorul unui fuior şi ulterior
folosirea stringurilor de lână la minarea unui goblen. La fel ca şi în cazul celorlalte monede virtuale,
ultimii goblecoini vor fi minaţi extrem de greu, după ce beiuşenii vor reuşi să captureze ultima oaie

din judeţ.
Babele din Ştei au anunţat că se-adună de îndată la fermă, şi se pun şi ele pe minat goblecoaine
dându-le fiori reci beiuşenilor care se tem ca acestea ar putea declanşa un atac de tip 51%. autor

Dan Căpitan de Stop - 2022-01-14 08:45:47
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  e-primariaclujnapoca: Documentele se pot
transmite online, dar trebuie pictate.

 

 
Valea Siliconului de sub Dealul Feleacului dă din nou ora exactă, din 2010. Pentru a plăti taxele sau

a depune o cerere către municipalitate, clujenii au înlocuit un drum inutil până la Primărie, cu o
accesare inutilă a site-ului e-primariaclujnapoca.ro, care la secţiunea e-cont/taxe si impozite te

redirectează catre pagina 'Închis', unde atârnă pe ecran mesajul minuscul 'Deschidem in 10
ianuarie, ora 8.'

Pentru că Clujul geme nu doar de IT-işti ci şi de ArT-işti, începând cu acest an, cererile transmise
prin intermediul platformei electronice, vor trebui pictate pe pânză şi vor fi datate cu carbon de către
departamentul de artişti de pe lângă Primăria Cluj-Napoca, numa-aşa, de kiki. autor Dan Căpitan de

Stop - 2022-01-05 08:23:45
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  În sfârşit s-a terminat explozia ultimei petarde
din Cluj.

 

 
Deşi majoritatea petardelor aprinse în Cluj la miezul nopţii de revelion si-au încetat exploziile până

astăzi dimineaţă, cea mai mare dintre ele a explodat până în urmă cu câteva minute. Nu mai
rămâne decât ca clujenii să-şi spună 'La Mulţi Ani', şi revelionul se poate considera încheiat şi la

Cluj. autor Dan Neagoe - 2022-01-02 21:01:11
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