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  Eforturi supraomeneşti ale medicilor coreeni.

 

 
Primele imagini cu echipa de doctori care se luptă să salveze viaţa liderului Nord Coreean Kim Jong-

un. Nu au mai dormit de ore întregi şi muncesc pentru s-şi readuce liderul la viaţă.
Dr. Kim Ciu-Ciu declară pentru neurococi:

'그가 죽을 거라고 내 거시기로 가자!' ..ceea ce probabil înseamnă: 'Sperăm să salvăm viaţa tovarăşului
Kim Jong-un'. autor Radu Bârsan - 2020-04-26 13:54:12
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  Antena 5G din Galaţi a suferit o mutaţie şi acum
produce cutremure.

 

 
Din păcate, temerea cea mai mare a specialiştilor români privind antenele 5G, s-a confirmat. Antena
5G instalată la Galaţi a suferit o mutaţie şi a trecut de la producerea de nCoV la cea de cutremure.

Angajatul RDS care a provocat mutaţia povesteşte:
'M-a trimis şefu' să rotesc puţin antena. Ştiam că e periculos, aşa că m-am dus echipat

corespunzător cu mască de gaze şi costum de cosmonaut. Am urcat foarte greu pe stâlp că mă
jenau îngrozitor chiloţii de tablă dar am reuşit să ajung la antena. În timp ce i-am slăbit şuruburile
cred că s-a mutat puţin mai la stânga şi exact atunci s-a produs cutremurul. Acum nu ştim ce să
facem. S-o lăsăm aşa să bage cutremure sau s-o mai mutăm puţin câte puţin până produce ouă,

lână, lapte, brânză?' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-04-25 11:29:21
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  Trump are o idee şi mai bună! Să înghiţim
capcane miniaturizate.

 

 
După ce a dat o mână de ajutor comunităţii ştiinţifice cu ideile lui despre folosirea dezinfectanţilor

sau a ultravioletelor de uz intern , Trump a mai venit cu o idee! General Motors va trece la
construcţia unor capcane de şobolani, cu lăţimea de 1mm, care pot captura, la o singură

declanşare, până la 1 milion de viruşi, dacă stau aliniaţi unul lângă altul, ignorând distanţarea
socială, şi dacă momeala nu este caşcaval Delaco.

'Think about it! G.M. are destulă sârmă să facă miliarde de astfel de capcane. În ceea ce priveşte
asigurarea momelii pe acest an, România a răspuns deja cererii noastre, şi cowboy Ghiţă ne va livra

necesarul de caşcaval dat pe răzătoarea de 1nm, cam 20 mg.' autor Radu Bârsan - 2020-04-24

21:22:34
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  Lui Escu i-au fost prezentaţi 2 roboţei.

 

 
Arafat a vrut să-i facă o bucurie micuţului Escu de la Spitalul Modular Covid-19 şi i-a dus azi 2 roboţi

să-i prezinte. Din păcate unul avea bateriile pe la 3% şi vorbea lent iar celălalt era hiperactiv după
ce furase curent din spital şi a început să cânte.

'Tot personalul spitalului s-a bucurat foarte tare când a auzit ce surpriză îi pregăteşte domnul Arafat
micuţului Escu, pe care îl îndrăgim toţi, şi ne-am adunat să vedem cum reacţionează. Eu ştiam deja

cam la ce te poţi aştepta, că mai văzusem roboţei de-ăştia prin Cluj, dar au fost o dezamăgire
dom'le. Ăla mic s-a bucurat la început şi a vrut să comunice cu robotul ăla mai mare dar n-a obţinut
de la el decât o secvenţă de cod de eroare. Între timp roboţelul hiperactiv a început să cânte bea,

bea, nu te lăsa iar Escu a început să plângă aşa că Arafat şi-a luat roboţii şi-a plecat că mai avea de
dat nişte reprezentaţii.'  autor Radu Bârsan - 2020-04-24 18:37:09
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  Sf. Gheorghe, cel care ne-a scăpat de pandemia
de balaur.

 

 
Cercetătorii americani vin cu noi amănunte în cazul pandemiei de balaur. Se pare că balaurul a fost
fabricat într-un laborator amplasat exact în locul în care este acum McDonalds din Wuhan şi eliberat

să cutreiere ţările creştine.
John McDoe, şeful departamentului 'Spiru Haret' din cadrul Universităţii Harvard, declară pentru

neurococi.ro:
'E clar că balaurul a fost creat într-un laborator chinezesc. După cum ştiţi, prin China acelor vremuri

circulau liber o grămadă de dragoni, iar cercetătorii chinezi făceau tot felul de experimente pe ei
obţinând astfel de exemplu dragonul golden retriever care, dacă aruncai o fecioară ţi-o aducea

imediat înapoi, sau dragonul pechinez, un dragon inutil format în urma unui experiment eşuat în care
un dragon s-a aşezat, în laborator, pe un specialist chinez. Ca să n-o mai lungim, chestia e că

balaurul a fost rezultatul încrucişării câtorva dragoni selectaţi pentru că erau necomestibili. După
aia, nu se ştie exact, ori chinezoaicele aveau imunitate la balaur, ori erau prea urâte pentru balaur,
cert este că balaurul a plecat haihui prin ţările creştine care aveau căcălău fecioare protejate numai
parţial: aveau centură de castitate, dar n-aveau mască. Probabil balaurul le răpea, le ducea undeva,

şi le hrănea. (sursa: Alexandru Andrieş).
 Am avut mare noroc cu Sf. Gheorghe că se spăla des pe mâini aşa că a reuşit să oprească

pandemia.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-04-23 09:25:59
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  ÎPS Pimen beneficiarul unui transplant de
plămâni.

 

 
Pentru că exista riscul ca nCoV să-i provoace o pneumonie, medicii au decis să înlocuiască

plămânii preasfinţiei sale. Cum era primul pe listă, şi a existat compatibilitate perfectă între el şi o
domnişoară ce ieşise la alergat fără adeverinţă, operaţia s-a făcut rapid, Înalt Preaţâţosul Pimen

întorcându-se la muncă în această dimineaţă.
Întrebat de presă cum se simte, ÎPS a răspuns:

'Vă spun cu mâna pe inimă că mă simt excelent, şi invers!'
Următorul pe listă este, bineînţeles, Arşinel care acum regretă că s-a zgârcit şi şi-a luat doar o porţie

de rinichi. autor Dan Căpitan de Stop - 2020-04-22 10:05:46
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  Iliescu are anticorpi anti nCoV încă din '84, de
când şi-a instalat antena de bulgari.

 

 
Antenele 5G nu au nici un efect asupra lui Iliescu. Pentru că tovarăşul Jivkov avea cuvântări

însufleţitoare la televiziunea Bulgară, Iliescu şi-a montat la mijlocul anilor '80 o antenă orientată spre
Sofia. Apropierea de antena de ultimă generaţie de la acea vreme i-a creat cea mai gravă problemă

de sănătate, fiind pentru prima şi ultima dată în viaţa lui când a strănutat. Sistemul lui imunitar nu
numai că a creat aticorpi instantaneu dar a şi amplificat semnalul antenei aşa de tare că prindea
color şi emisiunile de la Tirana, deşi albanezii emiteau alb-negru. autor Radu Bârsan - 2020-04-21

22:55:52
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  Mesaje cifrate lăsate de spioni ruşi pe site-ul
imminvest.ro.

 

 
În buna tradiţie a site-urilor lansate de autorităţi, site-ul imminvest.ro, nu poate fi accesat datorită

unor atacuri venite, bineinţeles, de pe nişte ip-uri ruseşti. Hackerii ruşi au lăsat mesaje bizare
formate din grupuri de câte 3 cifre cum ar fi 503, 504 sau 508 însoţite de şiruri de caractere

misterioase. Specialiştii guvernului au descifrat deja câteva şiruri de caractere aranjate ingenios
astfel încât să formeze cuvinte în limba engleză, o tehnică des întâlnită în cazul atacurilor hackerilor

ruşi în încercările lor naive de a-i păcăli pe IT-iştii români.
Şeful diviziei de securitate cibernetică a dozatoarelor de cafea din sediul guvernului declară pentru

Neurococi:
'Unul dintre mesaje este '503 Service Unavailable'. Pentru un ochi neexperimentat acest mesaj nu

înseamnă nimic, dar pentru noi mesajul e clar: site-ul nu merge pentru că a fost spart de ruşi. Colegii
de la STS au preluat iniţial cazul şi au încercat să scrie în address bar 'service unavailable' de 503
ori dar evident ca nu au rezolvat nimic..ei sunt mai comici aşa...acum am preluat noi şi nu ne lăsăm
până nu rezolvăm. Am calculat ca trebuie să apăsăm tasta 'backspace' de 9557 de ori (19x503) ca
să aducem sistemul la starea iniţială, apoi vom scrie corect, cu underscore, codul introdus greşit de
papagalii de la STS. Suntem mult mai bine pregătiţi decât sovieticii, avem chiar şi un băiat care a
făcut facultatea la Cluj, care ştie toate şmecheriile şi a scos cablul la monitor astfel încât să-i ţinem

pe ruşi in beznă.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-04-17 20:42:59
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  Cum te întorci cu spatele, cum îţi dă cadoul!

 

 
Anu' ăsta iepuraşu îţi pune cadou' sub brad, pe masă... peste tot! autor Dan Căpitan de Stop -

2020-04-13 01:17:20
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  Iohannis a angajat nişte şerpaşi ca să ajungă să
înfigă steagul pe-un triftong.

 

 
Şerpaşul şef, Lakpa Rita, declară pentru neurococi:

'Clientul meu ar putea rosti cu o singură mână zeci de triftongi înşiruiţi dar rămâne fără oxigen. Este
ceva normal pentru o persoana care nu e obişnuită cu vitregiile triftongilor. Mai stăm câteva

săptămâni în base camp unde domnul preşedinte se antrenează cu diftongi, apoi îi pun masca de
oxigen şi o pornim către obiectiv că mai am şi altă treabă. Ca să-l motivez şi mai tare, i-am spus că

la cota 7500 e un compatriot de-al dânsului, chiar din Sibiu, care stă acolo de 12 ani si vinde
brânză.' autor Dan Căpitan de Stop - 2020-04-12 09:10:53
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  Austria îl va trata gratuit pe Pinocchio.

 

 
Pretenaşul la nevoie se cunoaşte! În plină pandemie, Austria întinde o mână României şi se oferă

să trateze toate cazurile de COVID-19 apărute la Pinocchio.
Purtătorul de cuvânt al ambulatoriului Holzindustrie Schweighofer face următoarele precizări:

'În România situaţia e mult mai gravă decât recunosc autorităţile. Sute de hectare de fetuşi
Pinocchio sunt afectaţi de noul coronavirus şi am hotărât să ne implicăm în tratarea subiecţilor în

clinici din Austria. Mă scuzaţi dar condiţiile din Austria sunt mult mai bune şi avem acces la soluţii,
baiţuri şi tratamente net superioare celor din România. Ca un exemplu: dacă Pinoccio se prezintă cu

febră în România i se dă Paracetamol care, ştie toată lumea, e degeaba. În Austria problema cu
temperatura se rezolvă rapid cu metode moderne: îl ignifugăm! Acu' mă scuzaţi, trebuie să

încărcăm nişte pacienţi ca au venit ambulanţele şi n-avem numa' 16 vole.' autor Radu Bârsan -

2020-04-11 08:58:58
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  Un cioban, tot din Sibiu, vinde miei tăiaţi 75%.

 

 
Iată că şi acest cioban răpunde ferm cererii gurmanzilor aflaţi în şomaj tehnic.

'Noroc că Telekom a dat net la toţi ciobanii că acu' am de unde să mă documentez. Am văzut pe
iutub cum se taie gagici cu fierăstrăul, şi alea chiar zâmbeau, aşa că mi-am loat şi io o cutie de-aia
şi o să tai mieii in două jumătăţi: una mare şi una mică. Pe aia mare (partea cu picioarele din spate
si piciorul drept din faţă) o vând la şomerii tehnici, iar cealaltă jumătate, mai mică, cea care conţine

piciorul stâng din faţă şi capul, o cresc în continuare...de ce am ales piciorul stang?..păi acolo e
inima bă reporteru lu peşte!.. Cred că o să le meargă foarte bine, şi o să se ingraşe enorm, vă daţi
seama: pentru că au centrul de greutate foarte sus o să stea numa cu capul în iarbă.'  autor Radu

Bârsan - 2020-04-10 09:32:24
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piciorul stâng din faţă şi capul, o cresc în continuare...de ce am ales piciorul stang?..păi acolo e
inima bă reporteru lu peşte!.. Cred că o să le meargă foarte bine, şi o să se ingraşe enorm, vă daţi
seama: pentru că au centrul de greutate foarte sus o să stea numa cu capul în iarbă.'  autor Radu

Bârsan - 2020-04-10 09:32:24
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  Reducerea poluării repară pământul. Arsenie
Boca a apărut pe site-ul neurococi.

 

 
Dragi cititori, stimată adunare, fraţi creştini. Iată că reducerea poluării aduce lumină în sufletele

noastre, repară pământul şi alungă toate relele. Ne cerem scuze că am păcătuit făcând mişto de tot
felul de oameni şi de Cîţu. Atenţie însă dragi enoriaşi, lupta cu cel rău nu este încă desăvârşită!

Unele secţiuni ale site-ului nu îl afişează încă pe domnul părinte Arsenie_Boca.jpg iar unii redactori
întind încă mâna după bere. Rugaţi-vă prieteni ca efortul nostru, al oamenilor buni şi cu frică de

Dumnezeu, să nu fie zădărnicit de o slabă capitalizare a site-ului iar lupta noastră să fi fost în zadar.
Avem următorul mesaj de la sfinţia sa redactorul şef: RO66CECEB666666EUR666669. Amin! autor

Dan Căpitan de Stop - 2020-04-09 22:39:52

  
 

  Reducerea poluării repară pământul. Arsenie
Boca a apărut pe site-ul neurococi.

 

 
Dragi cititori, stimată adunare, fraţi creştini. Iată că reducerea poluării aduce lumină în sufletele

noastre, repară pământul şi alungă toate relele. Ne cerem scuze că am păcătuit făcând mişto de tot
felul de oameni şi de Cîţu. Atenţie însă dragi enoriaşi, lupta cu cel rău nu este încă desăvârşită!

Unele secţiuni ale site-ului nu îl afişează încă pe domnul părinte Arsenie_Boca.jpg iar unii redactori
întind încă mâna după bere. Rugaţi-vă prieteni ca efortul nostru, al oamenilor buni şi cu frică de

Dumnezeu, să nu fie zădărnicit de o slabă capitalizare a site-ului iar lupta noastră să fi fost în zadar.
Avem următorul mesaj de la sfinţia sa redactorul şef: RO66CECEB666666EUR666669. Amin! autor

Dan Căpitan de Stop - 2020-04-09 22:39:52

                                      16 / 19

https://neurococi.ro/posts/Reducerea-poluarii-repara-pamantul-Arsen
https://neurococi.ro/posts/Reducerea-poluarii-repara-pamantul-Arsen
https://neurococi.ro/dans
https://neurococi.ro/dans


   
 

  Dezinfectarea cu H2O2 dă roade. 95% dintre
bucureşteni sunt acum blonzi.

 

 
Nu toţi au reuşit să intre din prima în gaşca exclusivistă a arienilor. Peste restul de 5% trebuie să

treacă prima dată vaporul cu acid sulfuric. autor Dan Căpitan de Stop - 2020-04-03 14:01:54
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  Cool! Bilete Untold 2020.

 

 
Mult aşteptatele bilete la Untold 2020 s-au pus în vânzare. Brăţările de acces vor fi înlocuite de tag-
uri de picior iar participanţii vor putea sta comod pe spate cu mâinile pe piept. Pentru că Armin van

Buuren a rămas la ultima ediţie fără sânge-n braţe acum se antrenează serios pentru întărirea
organismului astfel încât la deschiderea festivalului să poată să stea ţeapăn, sprijinit de mixer. autor

Dan Căpitan de Stop - 2020-04-03 13:27:32
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