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  Danileţ în pericol: dacă-i mai creşte părul cu
5mm i se rupe gâtul!

 

 
Frizerul simpaticului judecător trage un semnal de alarmă:

'Sunt foarte îngrijorat, că nu dau de el. Îl tund pe domnişorul judecător încă de când îl aducea maică-
sa cu căruciorul de butelii la Igiena. Era firav de mic, cred că mă-sa il folosea numa' ca tampon între
butelii ca să nu deranjeze vecinii când trăgea cărucioru'. Nu ştiu dacă aţi observat dar Cristinel are

gâtul aşa subţire ca nu încap decât 3 fire de par pe el şi omuleţul comanda tot timpul freza de
haiduc, cu 'plete lungi pe spete'. De-a lungul timpului am ajuns sa-l cunosc foarte bine, îi ştiam

nevoile şi-i ţineam freza sub control. O dată a întârziat la tuns 20 minute şi era să i se frângă gâtul
de la greutatea podoabei capilare. E cel mai bun client al meu. Îl tund de 4 ori pe săptămână...cel

mai greu e să găuresc pe lungime firele de păr ca să fie goale pe dinăuntru. Totu e fizica de-a VII-a.
Mulţi îl iau la mişto şi spun că dacă s-ar mai îngrăşa 20-30 kile ar putea ajunge pirpiriu, dar omul e
tare! Rupe la karate! Odată s-a luat de el un tip cu mâna cât pieptul lui Cristinică. În doi timpi şi un

apel l-a băgat la pujcărie.... jtie meserie băiatu''. autor Radu Bârsan - 2022-05-25 22:48:37
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  Ca urmare a pandemiei şi războiului, specialiştii
estimează că valoarea lui pi va depăşi curând

pragul psihologic de 3,2.

 

 
Nouriel Roubini, economistul care a prezis criza din 2008, a facut anunţul în urma analizei cursului

constantelor, obesvând în ultimele zile, o creştere neobişnuită a valorii acestora:
'Parc-au înnebunit toate constantele...Plank, Dirac, Rydberg, Stefan-Boltzmann, toate au luat-o

razna. Ce mi-e mie frică e că Zero Celsius a ajuns la -269 Kelvin şi iar vine Greta să ne scuipe că
încălzim planeta. O pwlă! Nu e nici o încălzire...se vede clar că apa îngheaţă acum la 4 grade!'
Autorităţile ne asigură că România este pregătită să facă faţă inflaţiei constantelor şi nu vor fi

probleme. Raed Arafat, pentru neurococi:
'Pe plan national nu ne aşteptăm la probleme deosebite. Valorile constantelor Plank sau Stefan-

Boltzman nu au nici o relevanţă în România! Nu le foloseşte nimeni! Singura constantă folosită este
π, şi asta doar de elevii din clasa a VIII-a, la Evaluarea Naţională. Avem în vedere 2 abordări: ori

vom comunica cursul oficial al lui Pi în dimineaţa examenului la matematică, ori vom da curs petiţiei
semnate de peste 200.000 de elevi, şi vom stabili prin Ordonanţă de Urgenţă valoarea acestuia la

4! 4 fix!' autor Radu Bârsan - 2022-05-16 19:21:33
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  Redu facturile de utilitati cu un truc simplu:
seteaza clima pe 20 si centrala pe 22.

 

 
Furnizorii de energie electrică şi gaze naturale ascund de secole acest truc atât de simplu, aflat la

îndemâna oricui. Puţini ştiu, dar în Evul Mediu, erai spânzurat ca o vrăjitoare dacă divulgai secretele
unei facturi reduse, cel mai cunoscut caz fiind cel al iobagului Şunt Circuit, care a observat primul

că, dacă bagi 2 cuie în priză, nu mai scoţi nici un ban din buzunar când îţi vine factura (acesta este
motivul pentru care castelele nu mai au prize, acestea fiind demontate urgent de regii şi împăraţii

acelor vremuri).
Setând Aerul Condiţionat pe 20°C şi Centrala Termica pe 22°C cele doua energii antagoniste se

anulează una pe cealalta, exact cum se anulează focul cu apă sau berea cu lămâie autor Dan Căpitan

de Stop - 2022-05-16 07:54:52
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  Romania şi Polonia principalele favorite la
Eurovision 2023.

 

 
Cântăreţii din România şi Polonia vor fi antrenaţi de câţiva îndrăgiţi artişti populari din Langley,
Virginia. Lecţiile de canto vor ajuta artiştii din România şi Polonia să facă gât, să scoată sunete

grave, iar coregrafii din Arlington County, Virginia îi vor învăţa tainele dansului în zig-zag. autor Radu

Bârsan - 2022-05-15 13:56:27
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  Primul contact cu extratereştrii. Kaufland a
comandat deja produse tradiţionale româneşti.

 

 
La câteva minute de la primul contact cu civilizaţia extraterestră ce-şi are sediul la doar 2-3 galaxii

distanţă de Norul lui Magellan, Kaufland a semnat cu reprezentanţii acesteia un contract pentru
livrarea de produse tradiţionale româneşti. Kaufland promite că primele produse 100% româneşti

vor umple curând rafturile magazinelor din întreaga ţară. Gama de produse 'Vreau din România' va
fi completată de importurile din îndepărtata galaxie, cu noi produse originale cum ar fi 'Cămara

Unchieşului' sau 'Faetonu Haiducului'.
Purtătorul de cuvânt al gigantului aprozar precizează:

'Noii noştri furnizori sunt foarte eficienţi. Le-am spus care sunt cerinţele noastre pentru produsele
tradiţionale româneşti şi aproape instantaneu ne-au trimis prima etichetă de produs 'Cămara

Unchieşului'. Am tăiat în photoshop câteva tentacule şi perechi de ochi, i-am pus căciulă, şi gata!
Când stă cu aripile la spate arată exact ca un unchi mai ghebos din Vaslui, iar solzii îi dau un aer de

George Michael cu barba de 3 zile.
Sub acest brand vom vinde mezeluri, lactate şi ojă. Mezelurile par foarte bune, sunt de un roz

perfect! E clar că o să meargă foarte bine! Suntem siguri că o să fie greu de prins la raft pentru ca
se mişcă foarte repede!' autor Radu Bârsan - 2022-05-09 20:20:38
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  Amenzi mari pentru românii care nu colectează
selectiv mezelurile.

 

 
Colectarea selectivă a gunoaielor menajere este o mare problemă în România. Potrivit Ministerului

Colectării Selective, s-au elaborat norme, care mentionează clar în ce categorie se încadrează
fiecare rest de mezel.

Crenvurştii se vor colecta împreuna cu plasticul, salamul de Sibiu merge la cartoane iar jumerile la
sticlă. Excepţie fac produsele Lidl, care se vor colecta integral la plastic, şi produsele Profi care nu

se vor mai colecta ci vor trebui duse personal la groapă, în saci de rafie, şi vor fi taxate ca
moloz. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-05-09 06:21:30
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