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  PornHub a introdus categoria Mătănii!

 

 
Reacţie promptă a îndrăgitului site al manufacturiştilor de pretutindeni: pentru cei tari de înger a

introdus categoria Mătănii, o categorie grea, pentru avansaţi, în care se învaţă cum se face o
mătanie corectă, cu 2 degete. Utilizatorii români sunt totuşi dezamăgiţi de mătăniile prezentate
deocamdată pe site. Iată mărturia utilizatorului Ararfut, foarte respectat de utilizatorii români şi

recunoscut ca întâiul masturbator al ţării:
'M-am apucat de mătănii de 3 zile şi am slabit 15kg deci am recomandat întregului departament
pentru Lăbuţe de Urgenţă să îmbrăţişeze noul curent. Chestia care ne deranjează este lipsa de

realism. Actorii de culoare care apar deocamdată în clipurile acestei categorii au lumânările până la
genunchi. Păi cu lumânările alea poţi participa la orice categorie :(' autor Radu Bârsan - 2021-02-27

11:59:20
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  România trimite un rover jucăuş pe Marte.

 

 
Autorităţile spaţiale române au reacţionat prompt la vestea că ungurii vor trimite pe Marte roverul
Puli, şi au anunţat că e în lucru un rover mai mic dar mai jucăuş şi mai noduros decât cel maghiar.

Roverul va fi dotat cu libido artificial, astfel încât roverul maghiar va fi nevoit să-şi păzească spatele,
şi va avea ca misiune să marcheze teritoriul, stropind rocile cu ţuică, înainte să vină hunul Puli.
După ce trasează graniţele va otrăvi craterele şi se va retrage pe dealul Feleac Mons unde, cu
ultimele procente de baterie, va pune pe repeat 'Noi suntem români!' tradusă în 16 limbi şi-n

maghiară. autor Dan Căpitan de Stop - 2021-02-23 07:54:30
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  Mineritul relansat după ce Elon Musk şi-a luat 2
kile de cărbuni.

 

 
Milioane de utilizatori Reddit s-au organizat ieri seară şi au comandat în câteva minute tot stocul de

carbune din Lupeni imediat ce Elon şi-a făcut un selfie cu plasa de cărbuni. Redditorii deveniţi
milionari în această dimineaţă spun că au investit in medie 0,01 bitcoin în cărbune şi randamentul a
fost astronomic. Bursa din Lupeni si-a oprit activitatea de 6 ore pentru că operatorii au plecat să-şi

achite datoriile de pe caietul Bunker Pub, cea mai mare bază de date din Valea Jiului, dar promit să
reintre în şut imediat ce rezolvă stocul din pub. Lupenienii sunt în culmea fericirii, în sfârşit

bunăstarea se va instala în oraşul lor.
Gioni Dip, un miner bătrân, povesteşte excitat:

'Noroc cu domnu Muscă ăsta că şi-a luat cărbune c-a sărit imediat tot lanţu trofic de pe reddit să
cumpere. Cererea e aşa de mare că trebuie să mai angajăm mineri. Mulţi se vor reîntoarce în Vale.
Deja sunt pe drum o mie de mineri care emigraseră pe un server de Minecraft. Toată treaba asta

are şi alte efecte însă. De exemplu va trebui să mergem la ski într-o staţiune mai modestă, de
exemplu în Poiana Braşov, că de azi dimineaţă un hamburgher la Straja e 80 de lei.' autor Radu

Bârsan - 2021-02-22 08:18:20
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  Un român s-a întors din viitor cu un mesaj
important.

 

 
Mai mulţi clujeni care se duseseră marţi seara în pădure să pună crengile căzute la loc, au fost

martorii unei eveniment extraordinar. Fără nici un avertisment, de după tufe, a apărut dintr-o dată un
bărbat venit din viitor cu un mesaj deosebit de important pentru români.

Mihnea, un băiat astmatic care tocmai ieşise dintre tufe, a văzut tot evenimentul de la mai puţin de 1
metru:

'M-am dus după tufe să pun nişte frunze la loc, că tot vin oltenii şi moldovenii şi dau frunzele pe jos,
când a apărut brusc un nor alb, da' alb-alb de Cluj nu galben, şi în câteva secunde norul s-a

materializat într-un individ. La început am crezut că e Codruţ care tot aşa a dispărut în vară din
Vama Veche într-un nor de praf alb da' nu era el că Codruţ avea ditamai ţâţele, no! Ne-am oprit toţi

şi ne-am uitat miraţi la tipu ăsta de-ţi zic când deodată a lansat mesajul: 'Vin din anul 2369 ....băi
pule ude, nu vă mai căcaţ în pădure băi!' şi, să nu mă cheme pe mine Mihhhhnea dacă n-a dispărut

imediat. Efectiv ne-a speriat şi dragonii aşa brusc a fost totu'. De atunci stau cu tovarăşii mei în
pădure şi ne gândim ce a vrut să zică.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-02-16 21:21:58
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  Mesajul celor 3 magi de la răsărit: nu vă mai
jucaţi cu laserele!

 

 
Cei 3 magi exasperaţi au postat recent pe contul lor de Twitter o rugăminte adresată tuturor celor

care se amuză cu punctul luminos proiectat de laserul de la breloc:
'Lăsaţi-ne să ne facem meseria! Lucrurile stagnează şi riscăm să rămânem cu un singur Mesia
dacă în fiecare dimineaţă pornim toţi 3 şi ne învârtim dupa luminiţă. Cel mai greu e că tot timpul
apare cel puţin o pisică sau un câine care aleargă o dată cu noi în timp ce urmărim pointerele.

Gândiţi-va că îl caută poştaşu' cu pensia şi Melchior face parkour aiurea prin oraş.'
Hristian, un tânar de 17 ani, a adaugat un comentariu la postarea celor 3:

'Băh boomerilor, staţ acas băi. Nu mai pot să-mi distrez pitbulu' că apăreţ voi cu tămâie şi smirnă
plm de boşorogi. Balthazare să muară familia mea dacă nu te tai dacă-i mai dai la gioale lu' Zeus al

meu.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-02-15 09:51:30

  
 

  Mesajul celor 3 magi de la răsărit: nu vă mai
jucaţi cu laserele!

 

 
Cei 3 magi exasperaţi au postat recent pe contul lor de Twitter o rugăminte adresată tuturor celor

care se amuză cu punctul luminos proiectat de laserul de la breloc:
'Lăsaţi-ne să ne facem meseria! Lucrurile stagnează şi riscăm să rămânem cu un singur Mesia
dacă în fiecare dimineaţă pornim toţi 3 şi ne învârtim dupa luminiţă. Cel mai greu e că tot timpul
apare cel puţin o pisică sau un câine care aleargă o dată cu noi în timp ce urmărim pointerele.

Gândiţi-va că îl caută poştaşu' cu pensia şi Melchior face parkour aiurea prin oraş.'
Hristian, un tânar de 17 ani, a adaugat un comentariu la postarea celor 3:

'Băh boomerilor, staţ acas băi. Nu mai pot să-mi distrez pitbulu' că apăreţ voi cu tămâie şi smirnă
plm de boşorogi. Balthazare să muară familia mea dacă nu te tai dacă-i mai dai la gioale lu' Zeus al

meu.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-02-15 09:51:30

                                        6 / 10

https://neurococi.ro/posts/Mesajul-celor-3-magi-de-la-rasarit-nu-va
https://neurococi.ro/posts/Mesajul-celor-3-magi-de-la-rasarit-nu-va
https://neurococi.ro/dans


   
 

  Arafat dă undă verde la schimbul de fluide
corporale de ziua îndragostiţilor.

 

 
Bucurie mare printre milioanele de îndrăgostiţi din România. Viaţa reintră încet-încet în normal, însă

mult mai civilizat. Ordonanţa prevede ca fluidele oferite la schimb să aibă afişată cantitatea,
numărul de calorii şi preţul pe kil, precum şi termenul de valabilitate inscripţionat pe capac. Tanti

Viorica, o îndrăgostită trecută de primele tinereţi, declară pentru neurococi:
'I-am pus lu bărbată-meu pe UPS 6 borcane de 3 L pline ochi cu fluide atent selecţionate că-i plecat
săracu pă Londra să zugrăveşte palatele la ţiganii de acolo. Ieri am vorbit cu el pă Signal şi-i dădea

săracu' cu glet la unu' Buchingăm.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-02-13 22:45:45
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  Bărbatul vaccinat cu Pfizer şi Moderna a primit
imediat sifon şi grenadine.

 

 
Medicii au reacţionat prompt şi l-au injectat pe loc cu sifon şi grenadine iar pentru a-i opri

sângerarea la locul înţepăturii i-au înfipt o umbreluţă.
Personalul medical spune că asta a fost comanda pacientului dar paznicul a dat următoarea

declaraţie:
'S-a prezentat la centru de vaccinare şi a cerut o vodka mică. Cum n-avem Sputnik V asistenta i-a

făcut repede un Cosmopolitan.
Peste 21 zile l-au chemat la rapel să-i facă un Bloody Mary' autor Radu Bârsan - 2021-02-09 21:48:46
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  Paltoanele mai lungi de 1,5 metri vor trebui
înmatriculate.

 

 
Purtătorii de paltoane lungi vor fi asimilaţi atelajelor şi vor fi obligaţi ca in termen de 90 zile să

finalizeze procedurile de înregistrare în Registrul Național de Evidență a Paltoanelor. Pentru a primi
placuţele de înmatriculare se vor prezenta la DRPCIP cu fişa de înmatriculare completată, cu

Cartea de Identitate e Paltonului (original şi copie) precum şi cu poliţa de Răspundere Civilă Port-
Palton pe numele titularului. Practcic conducătorii de paltoane care vor circula din această vară cu

paltoane neînmatriculate, cu RCP-ul sau ITP-ul expirat, sau cu nasturii rupţi, vor fi pasibili de
pedeapsa cu închisoarea de până la 5 ani. autor Dan Căpitan de Stop - 2021-02-07 13:43:15
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