
   

Neurococi - Ştiri aproape adevărate.
 nr. 30,luna 05 - 2021 - ISSN 2734-8784 ISSN-L 2734-8784

Dacă printaţi obţineţi ambalaj de salam cu numărul din luna 05 - 2021 

                                        1 / 23

/


  
 

  Andreea îl detronează pe Tiriac deschizând
pensiunea cu numărul 10.000.

 

 
Nimeni nu ştie cu siguranţă cine este misterioasa femeie de afaceri, dar cert este că în fiecare

localitate există cel puţin o pensiune a celui mai mare lanţ hotelier din Europa, Andreea. Zvonul că
Pensiunile Andreea vor accepta bitcoin pentru sejururile mai scurte de 2 ore, l-au făcut pe Elon
Musk să cumpere un bax de bitcoini în Februarie, declanşând astfel cea mai mare creştere a

monedei virtuale din ultimii ani.
Deşi nimeni nu-i ştie vârsta, CNP-ul, sau sexul, este clar că doamna Andreea suferă şi ea de

'Asperger's Syndrome', o boală parşivă care nu exista acum 30 de ani, şi, bineînţeles, nu va exista
nici peste 30 ani. Vorbim aici de un interval de 60 de ani, dar insuficient să-ţi dai seama că eşti prost

şi am deviat de la subiect.  autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-31 23:30:59
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  Chirilă 10 Cuţite se plânge: 'Chef Gurmand 7
seminţe? Am pierdut 3 cuţite!'

 

 
Cunoscutul producător de pungi, Vel Pitar, a fost reclamat la OPC de domnul Chirilă 10 Cuţite.

Redăm mai jos conţinutul plângerii:
'Mi-am loat şi io o pungă Chef Gourmand 7 Seminţe de la Vel Pitar c-am văzut reclamă la pungile

lor. Da' nu-s bune de nimic! S-a găurit şi-am pierdut 3 cuţite. Sunt de-a dreptu' revoltat! În pungi de-
ăstea poţi pune cel mult o pâine! Ca să nu inducă lumea în eroare ar trebui să le vândă c-o pâine-

năuntru!' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-28 20:45:39
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  Nick Danley, primul album.

 

 
No Firea, No Cry
Bufonel Soldier

Rede..redem..redep..redemption Bong
ăă..o să revenim cu restul pieselor. autor Radu Bârsan - 2021-05-25 09:49:24

  
 

  Nick Danley, primul album.

 

 
No Firea, No Cry
Bufonel Soldier

Rede..redem..redep..redemption Bong
ăă..o să revenim cu restul pieselor. autor Radu Bârsan - 2021-05-25 09:49:24

                                        4 / 23

https://neurococi.ro/posts/Nick-Danley-primul-album
https://neurococi.ro/radub


   
 

  Mecanicii de locomotivă din CFR: zilnic întâlnim
OZN-uri.

 

 
După dezlegarea internaţională la ozenee, liderul mecanicilor de locomotivă din CFR, Cătinel

Potolescu, aruncă bomba:
'Mi-aduc aminte de prima mea întâlnire cu un OZN, prin '84, pe ruta Timşoara - Constanţa.

Treceam peste Dunăre când brusc m-a depăşit un obiect sferic şi lunguieţ. Eu am crezut că e
ultimul vagon care s-a plictisit să fie tractat şi a luat-o înainte să ne aştepte la destinaţie, mai ales că

mă flashuia încă de la Ciulniţa, dar turnul de control de la Feteşti mi-a comunicat prin cască să nu
mă angajez in luptă că e un OZN, şi să merg încet, să nu-l sperii.

De-atunci mergem toţi foarte încet şi atenţi să nu speriem ozeneurile cu tehnologia noastră.' autor

Dan Căpitan de Stop - 2021-05-24 12:56:31
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  Încă un rateu al CNSU! Omleta din 12 milioane
de ouă.

 

 
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă se face din nou de căcat ordonând cu o zi prea târziu
kilărirea a 12 milioane de pui de-o zi. Dacă n-o frecau aiurea şi dădeau ordin să se spargă ouăle cu
o zi inainte, România se putea lăuda cu cea mai mare omletă. Cum unde-o puneam? Rechiziţionam

frigideru' lu' madam Şoşoacă. autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-22 13:13:04
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  A mai murit un monstru sacru al prelucrării prin
aşchiere.

 

 
Doliu în lumea industriei. Încă o stea a prelucrării prin aşchiere a plecat să strălucească în înalt. Nea
Dorel, fruntaş în producţie, cunoscut publicului în special pentru rolul său în marea pană de curent

din 1987, s-a stins la vârsta de 93 ani.
Marele actor Florin Piersic este îndurerat de moartea prietenului său. „Bun, vesel, plin de energie si
neastâmpăr. Găurea orice! Practic unde nu mă descurcam eu, sau Alain Delon, era chemat Dorel.”

îl descrie Florin Piersic pe Nea Dorel.
„În 1967 ne-am gasit impreuna pe platourile de filmare la filmul Şapte Băieţi şi-o Strungăriţă. Dorel îi

regla strungul actriţei Marilù Tolo. A fost un Amza Pelea al sculer-matriţerilor. Noi doi eram
considerati cavalerii cinematografiei şi ai industriei romanesti. Acum Dorel este printre îngeriţe.

Rămas bun maestre! Ia-le-n strung pe toate!' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-21 08:32:52
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  Cutremurul de mare adâncime din Vrancea era
de fapt unul de mica adancime din Samoa.

 

 
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul produs în

această dimineaţă la ora 04:59 în zona Vrancea a fost unul de foarte mare adâncime: 12700km.
Practic e vorba de un cutremur de mică adâncime din insulele Samoa, un cutremur obişniut în

această zonă în timpul festivalului Cântarea Samoaăi când cete de flăcăi samoaănezi dansează pe
uliţele satului. Obiceiul are mii de ani şi a apărut ca răspuns la dansul getodacilor din 150 b.c. în

urma cărora samoanezii n-au închis un ochi toată noaptea.
Din păcate cutremurul controversat a nascut un conflict diplomatic: Samoa şi-a rechemat

ambasadorul şi este de aşteptat schimburile comerciale dintre cele doua state să fie afectat. Deşi
puţină lume ştie cele doua state fac schimb de cioburi de oglinzi încă din 1200 şi ceva. autor Dan

Căpitan de Stop - 2021-05-18 08:27:07
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  Circuli cu chiloţii maro? Poluatorii vor plăti mai
mult!

 

 
Guvernul României și Comisia Europeana au agreat reformele pentru implementarea Planului

Național de Redresare și Reziliență, o reformă a purtatului de chiloţi.
Aceasta are ca scop descurajarea circulaţiei cu chiloţi vechi cu depunere de ferodou, și se vrea a fi

un nou mod de taxare a circulaţiei și o taxă de mediu.
Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că „fiecare plătește în

funcție de aria maro și de distanța pe care-i poartă. Primul pas va fi instalarea unor sisteme
digitalizate de urmărire a chiloţilor din România, urmând ca apoi să facem pasul tehnic de taxare.

Va exista şi un sprijin din partea statului, şi anume programul Rabla, prin care românii care îşi
radiază chiloţii la cimitire autorizate vor primi voucere pentru achziţia de bikini euro 7 echipaţi cu

senzori de parcare cu spatele.'
Părerea fanilor UE este unanimă: 'e foarte bine, domne! de-acu, când dau cu spatele spre pula

sculată a uniunii, o fac cu precizie!' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-18 07:35:21
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  La naştere românii vor primi un deget în cur.

 

 
Ministerul Sănătăţii modifică protocolul naşterii. Înainte să li se taie cordonul ombilical nou-nascuţii

vor primi cel puţin o palmă pe spate şi un deget în cur.
Purtătorul de cuvânt al ministerului precizează:

'Sunt foarte mulţi români care se acomodează foarte greu cu prezenţa statului în viaţa lor. Chiar
dacă motivele lor sunt diverse: unii nu suportă presiunea exercitată de stat, alţii acuză dureri în cur
faţă de acesta, un deget-două băgate în curul nou-născuţilor i-ar face mai rezistenţi pe aceştia la

ingerinţele statului pe parcursul vieţii lor. Practic trebuie să se obişnuiască de mici!' autor Radu

Bârsan - 2021-05-14 08:18:02
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  Răsturnare de situaţie: o invitaţie la nuntă a
ajuns la 900 de euro pe OLX.

 

 
Iată că pandemia a adus o schimbare neaşteptată în obiceiurile românilor.

După lunga peroadă™ de restricţii, acestora li s-a făcut dor de-o Jaga-Jaga, de dansul Pinguinilor
sau de mătuşa care-şi punea o ţâţă sub piciorul mesei să nu mai mişte. Românii nu numai că sunt

dispuşi să umple generos plicul în noaptea nunţii, ci chiar ar plăti bani grei pentru o invitaţie.
Tinerii care se căsătoresc nici nu mai împart invitaţii cunoscuţilor ci le pun direct la dublu-preţ pe

lajumate.ro.
Matei şi Silvia, un cuplu care urmează să organizeze petrecerea de nuntă în această vară,

precizează:
'Am făcut nişte coduri QR şi le-am pus pe olx cu 850 euro uşor negociabil. Cumpărătoru' nu trebuie
decât să-i facă o poză cu telefonul după ce face plata, primeşte un cod pe SMS şi gata! are acces
la nuntă! ..e cu double authentication! Mătuşă cu ruj de-un ţanti şi ţâţele până la genunchi avem şi

noi!' autor Radu Bârsan - 2021-05-14 07:47:10
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  Măsurile de restricţie au avut efect: a venit vara!

 

 
Iată că măsurile restrictive de circulaţie pe timpul nopţii dau roade, şi sezonul gripal se apropie de

sfârşit.
Dacă în Martie-Aprilie am fi ieşit la plimbare după ora 10 cu siguranţă am fi rămas înţepeniţi într-o

buclă temporală din care numai organizarea unor alegeri ne-ar mai fi putut salva.
Preşedintele Iohannis a anunţat măsurile de relaxare pentru că Arafat sughiţa printre lacrimi şi nu

putea vorbi dar s-au înţeles ca, în toamnă, Arafat să fie cel care dă veşti populaţiei. autor Radu

Bârsan - 2021-05-14 06:53:05
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  Evoluţie. Unui lan de soia i-a crescut un picior şi
6 dinţi.

 

 
Specialiştii spun că în curând doar lanurile care prezintă această mutaţie vor supravieţui,

exemplarele slabe de lan dispărând încet-încet în farfuriile duşmanului lor natural, cel situat cu o
treaptă mai sus în lanţul trofic, veganul. Practic peste câţiva ani vom vedea alergând pe câmpiile

patriei mii de lanuri de soia.
Mădălin Mihnea, ţăranul proprietar al primului lan de soia cu picior şi dinţi, relatează evenimentul:

'Pe la 4 dimineaţa am auzit nişte bubuituri. Mi-am luat coasa de pe noptieră şi am ieşit repede afară.
Ce să vezi? Lanul meu de soia ţopăia într-un picior şi se îndrepta către răsărit. Am fugit cât am fugit
după el încercând să-i secer piciorul, dar cum mă apropiam mai tare cum se întorcea la mine şi-mi

arăta colţii.
Asta e...se du-se lanu'...la toamnă o să pun pe teren seminţe de mainoneză vegană.'

autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-11 10:28:29
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  Trofee de Gândac Croitor la 8 lei kilu.

 

 
Mai mulţi pasionaţi de autostradă au făcut o cerere de ofertă pentru trofee de 'Gândac Croitor al

Stejarului' iar răspunsul venit de la comisia de specialitate a fondului de vânătoare este îmbucurător:
8 lei/kg.

Domnul Uliţă Gropiţă, pasionat de autostradă din tată-n fiu, ne expune planul:
'La preţu' ăsta n-ai cum să nu te bagi. Păi vă daţi seama ca ar costa vreo 15 milioane de euro să-i
ocrotim şi 42 de lei să-i chilărim! Mâine dimineaţă ne înarmăm cu găleţi şi vânăm tot ce prindem

între Sibiu şi Piteşti. Io ştiu că mulţi o să comenteze că am răpus cele mai mari găleţi cu gândaci din
România şi-o să-mi de rating negativ pe okazii.ro, că am o planetară ruptă de vânzare acolo, dar

asta e, îmi asum! Gândacii vor fi secţionaţi ca să le punem mecla pe panoplii iar fundurile le trimitem
în Riegersburg unde am înţeles că se află cel mai mare cur din Europa.'  autor Dan Căpitan de Stop -
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  Mormântul ursului Arthur de la Săpânţa

 

 
Sub această cruce grea
Nu sunt io, i-altcineva.
Este mama unui prinţ

Care strânge-o pulă-n dinţi
O pulă de la popor

Nu de la vreun verişor.
Eu sunt regele Arthur

Pot să scot un prinţ pe cur
Da' acu' io vă salut

Tre să plec, tre să mă duc
V-am pupat, aţi fost mişto
cam de şapte mii de euro.

Mai las numa un mesaj
Către prinţu cel viteaz:

'Haide prinţe spune drept
Îţi bate ceva în piept?
Dacă încă simţi ceva
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  Maşina care poate circula pe autostrăzile aflate
în studiu de fezabilitate.

 

 
Veşti bune de la Ministerul Transporturilor şi Uzinele Dacia. Pentru că România are de fapt mii de
kilometri de autostrăzi, doar că sunt în studiu de fezabilitate, uzinele Dacia vor începe producţia

unui Logan care să poată circula pe acestea. Deocamdată, realizarea noului Logan se află în studiu
de fezabilitate dar specialiştii uzinei spun că e doar o chestiune de timp până vom vedea Loganul

gonind pe autostrăzile în studiu.
Purtătorul de volan al uzinelor Dacia precizează:

'Deocamdată avem de rezolvat nişte contestaţii de la ONG-uri care spun că Loganul va ucide mii de
muşte prin lovire sau prăjire pe radiator dar am obţinut deja aprobarea de la Ministerului Mediului şi
Pădurilor precum şi acordul comisiei de specialitate a fondului de vânătoare pentru trofee de muscă,

am plătit cei 7.000 euro, aşa că săptămâna viitoare ne înarmăm cu pliciuri şi ieşim la vânătoare.
După aia intrăm în linie dreaptă cu studiul de fezabilitate. Nu vă faceţi nici o problemă. Până cândva

maşina e gata!'
autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-07 08:38:44
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  Poze cu verişoarele altora pentru alungarea
prinţilor din pădure.

 

 
Să ţinem departe prinţii de pădurile patriei! Implică-te! Dacă ai şi tu o verişoară, pune-i poza pe-un

copac în pădure! autor Radu Bârsan - 2021-05-06 15:09:24
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  Nou! Bacalaureat cu probă unică!

 

 
Decizie controversată a Ministerului Tabletelor. Purtătoarea de cuvinte şi ecuaţii a ministerului

precizează:
'Va exista o probă unică de matematică în limba română, tipurile de subiecte urmând a fi publicate

ulterior, bineînţeles.'
La insistenţele presei aceasta a dat totuşi un exemplu de subiect:

'- Prezintă în minimum 50 de cuvinte rolul notațiilor autorului în fragmentul de mai jos:
[sin75-cos15+ctg(3π/4)]/2

În redactarea textului, vei avea în vedere formularea unei opinii faţă de problematica pusă în
discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a argumentelor adecvate opiniei, și formularea a

două-trei concluzii'.
Deoarece este posibil ca şi în următorul an şcolar învăţământul să se desfăşoare tot între două
taburi cu pornache, ministerul a hotărât ca elevii de clasa a XI-a să dea şi ei bacul în acest an,

cităm: 'ca să nu uite chiar tot.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-04 08:40:38
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  Bill şi Melinda exemplu de distanţare socială.

 

 
Tanti Melinda s-a săturat! N-a mai suportat să-şi aştepte bărbatul să vină noaptea beat şi cu chef

de sex.
'Nu mai suport! 27 de ani de teroare ajung! E înnebunitor să stai noaptea singură acasă gândindu-
te că porcu e la băut şi poate să apară în orice moment să rupă uşa şi să te fută până dimineaţa. Vă
daţi seama prin ce-am trecut, mii de nopţi de stres care întotdeauna s-au terminat prost: venea boul

treaz, îşi făcea un update-două de windows şi se culca. Degeaba îmi puneam chiloţii buni şi-l
aşteptam în uşă cu făcăleţu' pentru preludiu. El nimic-nimic.'

autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-04 06:24:42
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  Lumina sfântă deturnată de elită să-şi fiarbă un
ou.

 

 
Nu-i mai satură dumnezeu. Lumina sfântă de la Ierusalim a fost înlocuită pe traseu cu o copie fidelă,
facută cu o precizie diabolică din lumină obişnuită. Pilotul avionului care transporta lumina sfântă a
mărturisit că la un moment dat a intrat în cabină un popă care i-a cerut un foc. Iniţial nu i s-a părut
nimic suspect pentru că reprezentanţii bisericii de regulă bagă câte un joint la călătoriile mai lungi
dar a văzut apoi în oglinda retrovizoare cum se deschide un grup de 4 paraşute SpaceX şi l-a zărit

pe Elon Musk stând la masă cu Bill Gates care-şi fierbea un ou la torţă.
autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-02 08:48:25
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  Preafericitul Daniel rămas doar fericit după o
întâlnire cu Preatristul Arafat.

 

 
Cei doi şi-au pierdut super-puterile după o interacţiune sumară. După cum aţi intuit deja, şi Arafat a
rămas doar trist după ce a schimbat 2 electroni super-trişti cu un electron extaziat al fericitului şi a

reuşit în această dimineaţă, pentru prima dată, să dea şi el o labă de calitate superioară, tristă.
Daniel a emis o ordonanţă patriarhală de urgenţă prin care credincioşii vor avea acces în lăcaşurile
de cult numai cu declaraţie pe proprie răspundere de cedare a averii către biserică, într-o încercare
disperată de a redeveni preafericit. Klaus Iohannis, prezent şi el la întâlnire, era cât pe ce să piardă

un atom de casă dar a schimbat rapid un atom de meditaţii cu un atom de NUP al Procurorului
General.

Vez dacă nu prea ţa plăcut chimia? autor Dan Căpitan de Stop - 2021-05-02 07:30:24
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