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  UE avertizează: România în pericol să rămână
fără muie!

 

 
'Românii au uzat în ultimii ani prea mult de această expresie. Am folosit-o haotic, ba de la stânga la
dreapta, ba de la dreapta la stânga, şi nu de sus în jos, aşa cum ne-au lăsat-o străbunii noştri, astfel

încât zăcămintele româneşti de muie sunt pe terminate. Faptul că vom deveni dependenţi de
importul de muie din Occident este o certitudine!'

confirmă Departamentul de Felaţii Internaţionale din cadrul UBB Cluj.
Oficialii UE ne liniştesc însă: 'Staţi liniştiţi că vă dăm din aia bună care nu poluează. Inginerii de la

VW au testat-o!'
autor Radu Bârsan - 2019-03-31 23:06:15
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  Prima persoana pe care CTP a criticat-o aspru a
fost mama sa, şi asta în momentul în care l-a

născut.

 

 
Cu bustuleţul, o mânuţă şi picioruşele încă la căldurică CTP a lansat o serie de critici agresive către

doamna Popescu şi personalul medical:
'Ce-i asta femeie? La asta-i zici tu naştere?!? .. concentrează-te, împinge...bagă zeamă! ..şi tu ce

stai ca proasta? ..eşti moaşă sau fotograf..trage mai tare!..băi frate, numai proşti pe-aici.'
În zadar personalul medical i-a spus doamnei Popescu ' Doamna!..băgaţi-l repede înapoi!! ..trageţi ,
trageţi!', ba chiar au încercat să-l împingă pe chel la loc, era prea târziu. CTP ieşise deja şi urla 'băi
incapabililor pe mine să mă puneţi în prosop Frottierex, nu în căcatu' ăsta aspru' autor Radu Bârsan -

2019-03-28 07:36:01
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  Pentru că în satul Bătrâna nu este internet,
sătenii s-au mobilizat şi şi-au făcut propria reţea

Village Wide Web.

 

 
Au auzit şi ei de Google, Facebook sau PornHub şi nu vor să se lase mai prejos aşa că s-au adunat,

au luat nişte decizii, au facut nişte convenţii, s-au organizat, şi au realizat o reţea aproape la fel de
bună ca originalul.

Trei săteni care au Tohanuri lucrează pe 3 schimburi ca Google Search Pedal iar prin convenţie
pietrele rotunde au primit statut de 'Like'. Vrei să cauţi ceva pe VWW? chemi Search Pedal-ul de

servici şi-i zici: am nevoie de reţeta pentru Calamari la Piastra con Pesto de Busuioc. În maxim 20
minute Google dă o tură la babele pricepute în ale bucatăriei şi întoarce rezultatele. Sătenii
postează în fiecare zi pe wall-ul casei citate din Paler, Shakespeare sau Guţă, dau share la

bagaboanda satului, sau fac schimb de like-uri. Modulul PornHub este insă cel mai apreciat, şi a şi
fost foarte simplu de implementat: au hotărât ca în Batrâna să fie interzise draperiile dacă în casă

locuieşte o femeie mai tânără de 99 de ani. De regulă, după ora 23, tot satu' este la fereastră la tanti
Marieta, o prospătură din '51.

Bineînţeles că nici satul Bătrâna nu a scăpat de problemele specifice unei reţele:
Google-ul de servici întoarce frecvent câte un 404 (Not Found), pentru că, nu se ştie de ce, în
Bătrâna oamenii se incăpăţânează ba să moară destul de des, ba să plece unde văd cu ochii.
În urmă cu câteva zile s-au confruntat şi cu primul virus care a reuşit să pună un cearceaf pe

geamul Marietei şi să-i umble la hardcore. autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-27 08:00:42
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  Planul Bricostore de aducere pe profit a
magazinelor Praktiker: pe uşile de la intrare vor fi

montate întrerupătoare de frigider.

 

 
Planul e simplu, aşteptările mari. Se va aprinde lumina numai atunci când un client va intra în

magazin!
Acest gest simplu va fi suficient pentru a reduce cu 90% cheltuielile cu electricitatea. Managerul

Bricostore ne explică:
'Nu ştiu ce e cu risipa asta! Era clar o lipsă de viziune a fostului manager, aşa că l-am chemat pe

baiatu' de la Casa 1, i-am dat încasările din ultimele zile, şi l-am trimis la Dedeman să cumpere un
întrerupător de frigider, de-ăla cu 12 lei, şi 2 lanterne ca să vadă personalul cât e ceasu', să ştie

când trebuie să închidă. A fost mai greu cu montatu', că nu ştia nimeni principiul de funcţionare, dar
am avut noroc cu o casieriţă de la Carrefour care l-a montat imediat. Fata de la garanţii o să ţină uşa

cu picioru' până iese clientul, şi gata.' autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-26 19:36:45
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  Serviciile celui mai temut interlop din Cluj,
solicitate de mafia timişoreană:

 

 
'E ziua micuţului Baygon von Raid Superkil, face 9 ani să merge şi el la şcoală, şi i-am promis că-i

aducem un clovn.
O să se opreşte puţin circulaţia că avem o inţelegere la primărie cu domnu' Bobu, care ne-a înţeles

şi ne-a dat autorizaţea, noi am mulţămit frumos, şi i-am lăsat amintire cleştele de falange. Am
atârnat toţi popii din Catedrală frumos de clopot, că o să facem un grătar acolo şi dă bine la dizain,
să fie frumos. Puteţi veni şi dumneatale, da' să-ţi aduci şi-un sac cu fermuar' in caz că se încinge

atmosfera.'
.. parcă acestea au fost cuvintele purtătorului de cuvânt al famigliei timişorene, nu mai ştim foarte

exact, că bateriile din reportofon s-au căcat pe ele. autor Radu Bârsan - 2019-03-25 22:10:39
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  Concluziile despre 10 mărci de bere (din
experienţă şi reclame).

 

 
1. Ursus: uită-te în jur, dacă nu vezi un indian cu o maimuţă pe umăr, ia-ţi alta.

2. Carlsberg: daca eşti un danez penibil şi urât care stă toată ziua în fotoliu şi se laudă, probabil e
bună.

3. Heineken: 400ml în loc de 500 ?!...bună, dacă îţi plac chestiile din care lipseşte ceva...de
exemplu 20% ... sau mai concret: dacă ţi-ar plăcea să ai un penis cu 20% mai mic.

4. Berghenbier: bună, dacă scopul tău e să plantezi copaci, nu să bei bere.
5. Ciuc: E ok dacă nu faci ca-n reclamă: adică te duci înainte să-ti iei una.

6. Holsten: Foarte bună dacă umbli in armură! A nu se scutura! Ultimii stropi perforează metalul să
ai şi tu puţină ventilaţie!

7. * Radler: se tratează într-un articol separat.
8. Becks: a băut cineva?

9. Corona: bună, dacă eşti într-un loc izolat şi nu poţi strânge destulă rouă.
10. Desperados: bună, dacă eşti disperat că n-ai găsit Salitos, care oricum nu e bună. autor Radu

Bârsan - 2019-03-24 14:38:31
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  Invazie de bancnote de 10 lei false. Neurococi te
învaţă cum să le deosebeşti.
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Când primiti bancnota de 10 lei fiţi foarte atenţi să nu fie compusă dintr-o bancnotă de 8 lei şi una de

2 lei (ca în imagine), caz in care este posibil să vă aflati in faţa unui fals! autor Radu Bârsan -

2019-03-23 15:07:51
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  Ştiri FTC - Echipa de robotică a unui liceu
hunedorean a construit un robot care nu adună
minerale dar le fură pe cele adunate de ceilalţi

roboţi naivi.

 

 
'Folosind nişte algoritmi proprii, am reuşit să programăm robotul nostru cu Lene Artificială. L-am

prevăzut şi cu un buton cu care putem face bypass pe modulul de Lene ca să-l trimitem după cico.
Practic nu avem cum să pierdem, ceilalţi roboţi sunt cam creduli. Robotul nostru stă într-un colţ si
fluieră (ca să nu pară suspect), face schimb valutar cu Bitcoin şi Ethereum, şi fură minerale de la
roboţii inferiori care robotesc. Ne gândim chiar să-l punem şi pe liste la Europarlamentare, că are

toate calităţile necesare.'
* Acesta este un pamflet, le urăm succes echipelor participante!Aveţi grijă la echipa Lynx

Robotics....e cinstită, dar îi place să fure!
Rock That Bot! autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-22 18:18:44
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  Căderi de pietre la Cotroceni în urma ploilor din
această primăvară.

 

 
Ca în fiecare an topirea zăpezi, dublată de ploile de primăvară, determină căderi de pietre pe Valea

Oltului şi la Cotroceni.
Bolovanul purtat pe umeri de Iohannis se sfarmă încet-încet pe culoarele Cotroceniului, traficul

pietonal desfăşurându-se cu dificultate din cauza dârelor de nisip şi pietriş.
Noroc cu anomalia spaţiu-timp din jurul bolovanului care face ca acceleraţia gravitaţională din

proximitate să fie de doar 2 m/s² astfel încât apropiaţii au timp să se ferească de pietrele ce cad de
la cei 2 metri de preşedinte. autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-22 08:47:11
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  Întâlnire emoţionantă. Jabba The Hutt şi-a
regăsit fratele pierdut.

 

 
Cu ochii plini de lacrimi Jabba The Hutt s-a afişat astăzi pentru prima dată împreună cu fratele său

geamăn de care s-a desparţit de mult, într-o galaxie îndepărtată.
'Ce să fac...ştiu c-a ajuns să arate ca o reptilă respingătoare, dar e fratele meu şi ţin la el şi aşa. A
avut o viaţă grea sărmanul, în timp ce io mă distram cu prinţesa Leia şi-l trimiteam pe Chewbacca

să-mi ia ţigări, el era şofer la Jedi Cosma'  autor Radu Bârsan - 2019-03-21 22:31:14
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  Deşi în România timpul stă în loc, vom trece
totuşi la ora de vară.

 

 
Veşti bune pentru studenţii români care credeau ca o să treacă numai în sesiunea de toamnă. La
Bruxelles s-a hotărât ca România să treacă totuşi şi ea la ora de vară chiar dacă Raportul privind

Mecanismul de Cooperare şi Verificare a Fusului Orar a scos la iveală numeroase neregului în ţara
noastră.

Raportul menţionează o anomalie in ceea ce priveşte scurgerea timpului în România:
În timp ce in vestul Europei trece o secundă, la noi stă o secundă. Populaţia s-a împărţit în 2 tabere:

una susţine că secunda care stă în Romănia este cea care a trecut prin Germania, iar cealaltă
afirmă că este o secundă lansată în România de pe un submarin rusesc la începutul anilor '50.

Cele 2 tabere stau deja faţă-în-faţă în piaţa Victoriei dar la ore diferite.

Ultima oră!
O a treia tabără începe să se concentreze în jurul redacţiei neurococi.ro, şi anume cei care au

observat că în timp ce în România trece un Euro, în Germania intră un Euro. autor Radu Bârsan -

2019-03-20 20:53:30
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observat că în timp ce în România trece un Euro, în Germania intră un Euro. autor Radu Bârsan -

2019-03-20 20:53:30
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  Auzi frăţică că azi e stimularea la romînă!

 

 
Singurul tocilar care a rămas în România (doar pentru a-şi termina studiile moca) a dat peste cap

ieri seară facebook-ul cu urmatoarea postare:
'Abia aştept simularea la limba română de mâine. Mă simt pregătit!'

Atât a fost suficient să stârnească un tsunami de angry faces de la colegii din toată ţara care au
lăsat berile, Counter-Strike-ul şi pornachele pentru câteva momente doar pentru a-l băga în seamă

puţin pe neinspiratul tocilar.
Reacţiile elevilor au fost diverse:

Unii s-au bucurat când au auzit că azi e zi liberă şi nu trebuie să meargă la şcoală, alţii s-au panicat
că li se incălzeşte berea până termină de scris tot ce au să-i spună papagalului care învaţă la limba

română, iar alţii au răspândit vestea:
'Aide plm coae... testake la romînă...sper să pice pupăza din tei...parcă mai ţin minte ceva-ceva din

Ozone' autor Radu Bârsan - 2019-03-18 09:32:36
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  Dacă PNL ar produce Salam de Vară acesta ar
purta fular şi căciulă.

 

 
Entertainerii Orban (vornic PNL), Blaga (iluzionist PDL) şi Rareş B. (clovn de Cluj) ne-au prezentat
lista cu ingredientele pregătite pentru concursul de cârnaţi ai Parlamentului European. Cu toate că

fanii PNL aşteptau să fie ceva de-un salam de Sibiu, sau măcar de unu' săsesc, iată că lista
cuprinde doar aceleaşi ingrediente folosite şi la fabricarea Parizerului Social Democrat.

Mulţi liberali dezamăgiţi au ajuns să se bazeze pe cârnăciorul lui Cioloş, făcut tot din porci şi şorici
gros, dar cu condimente franceze, membrană germană şi, pe post de sfoară, cablu de

microfon. autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-17 18:23:43
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  Tot mai mulţi părinţi îşi lasă copiii pe-afară cu o
singură buză ca să nu se apuce de fumat sau de

băut.

 

 
Creşte numărul părinţilor care intră pe site-uri de parenting de unde învaţă tot felul de şmecherii
pentru a-şi ţine odraslele la adăpost de vicii sau labă. Hărmălaia obişnuită din jurul blocurilor a

dispărut şi ea spre fericirea pensionarilor care pot s-o frece liniştiţi în continuare mulţumind în gând
lui dumnezeu că nu se inventase parentingu' în '47. autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-11 21:22:11
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  Asta ne mai lipsea! Gumele prinse sub birou de
Mugur Isărescu au atins pardoseala.

 

 
Veşti proaste de la BNR. Şeful instituţiei nu mai are loc să-şi prindă gumele. Biroul masiv, care nu

mai poate fi nici el clintit din loc din cauza ciungii, şi-a atins limita pe partea stângă (cum stai cu faţa
la majestatea sa). Ori Isărescu începe s-o frece cu stânga pentru puţină dexteritate, fapt care i-ar

asigura încă 20 de ani în fruntea instituţiei, ori avem nevoie urgent de un nou rege (stângaci) la
BNR!

autor Radu Bârsan - 2019-03-11 07:03:08
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  La nici 2 luni de la lansarea neurococi.ro,
arialblack.ro a făcut prima ofertă de cumpărare.

 

 
Pe adresa buba@neurococi.ro am primit urmatorul email:

'Băieţi, văd că aveţi un sait da' nu ştiţi de cine să faceţi mişto. Vă oferim
CENSORED

arginţi, o capră de fontă din antimoniu, şi dreptul de folosire pe viaţă a fontului nostru pentru literele
u, s şi r.'

Răspunsul nostru:
'Dragă fontule, oferta ta e pe aproape: arginţii poţi să-i păstrezi, dar dă-ne şi dreptul de utlizare

pentru literele f, u, c şi k, ca să putem să ne futem şi în capra ta, şi în ce mai putem face cu literele
propuse de tine.' autor Radu Bârsan - 2019-03-09 21:22:27
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  Studiourile Marvel i-au făcut lui CTP o ofertă cu
multe zerouri după ce acesta a fost fotografiat
într-un restaurant în timp ce-şi pregătea singur

cina.

 

 
O fotografie cu CTP care prăjeşte dezinvolt un creier într-un restaurant din Centrul Vechi al

Bucureştiului a ajuns acolo unde trebuie. Studiourile Marvel au întrerupt filmările la noua producţie,
au împuşcat scenaristul şi i-au făcut o ofertă de nerefuzat CTP-ului.

Deşi CTP îşi face numărul de peste 20 de ani, românii au crezut că cei din platou au venit cu
creierele prăjite de acasă. Noile fotografii dezvăluie un fapt alarmant: super-eroul a prăjit şi mii de
creiere noi-nouţe ale telespectatorilor care au făcut imprudenţa să îl urmărească. autor Dan Căpitan

de Stop - 2019-03-09 18:40:44
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  Cristi Danileţ a găsit soluţia pentru înlocuirea lui
Ciorbea.

 

 
'Trebuie doar să stau puţin în curent! Doar de atât este nevoie pentru a putea avea un nou Avocat al

Poporului!', susţine cunoscutul karatist, Vasilică-Cristi Danileţ.
'Deşi ca frumuseţe naturală sunt foarte aproape de modelul Victor Ciorbea, natura nu m-a înzestrat
cu o uşoara asimetrie care este sursa unui apeal de invidiat. Zilele lui Ciorbea ii sunt numărate, ieri

mi-am luat de la Dedeman un ventilator, am dormit cu geamurile deschise, şi deja se văd ceva
rezultate. Daca nu ma bătea mama la cap în tinereţe să-mi pun căciulă când fac duş, aş fi fost

avocatul poporului din anul 2 de facultate.' autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-09 09:04:47
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  8 Martie. Rezultate parţiale.După centralizarea a
75% din rezultatele obţinute de participante, se

pare ca 5 milioane de femei au luat ieri 5 milioane
de decizii greşite.

 

 
Încă de la primele ore ale dimineţii au început să se centralizeze rezultatele naţionale ale zilei de 8

Martie.
Până la această oră au fost centralizate rezultatele obţinute de 75% dintre femeile participante,

concluzia fiind că, în medie, fiecare participantă a luat o decizie greşită.
Specialiştii se aşteaptă la o răsturnare spectaculoasă a rezultatului deoarece 25% dintre

participante nu s-au trezit încă, şi în acest lot este de aşteptat ca numărul deciziilor greşite să fie
mult mai ridicat. Este lotul care după închiderea uşilor barurilor, comandau în continuare shoturi de
Jagermeister, Absinth sau Tequilla, înconjurate de bărbaţi amabili, dispuşi să le ducă gratis acasă.

Să nu uităm şi de faptul că în diaspora mai sunt unele care stau cu urna deschisă, chiar şi la
aceasta oră.

S-au înregistrat şi câteva cazuri în care participantele au încercat din răsputeri să ia o decizie
greşită dar au căzut la proba cântarului.

autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-09 07:39:25
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  Zeci de tiruri cu oglinzi, ciocane şi pisici negre
la intrarea în vama Nădlac.

 

 
Se apropie alegerile aşa că PSD-ul a dat comandă de 3 milioane de pisici negre care urmează să

fie dresate să treacă prin faţa românilor începând cu această primăvară.
PNL-ul le suflă de data aceasta in ceafă: au pregătit 142 tone de oglinzi si peste 11000 de ciocane.
USR-ul râde pe sub mustaţă: şi-au luat un cuţit pe care membrii, prin rotaţie, îl scapă pe jos. autor

Radu Bârsan - 2019-03-05 23:08:01
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  Maşina timpului inventată de un român care nu
vrea să înveţe.

 

 
Un student care stă de 3 ani în anul II la UPT, după ce a epuizat fara succes toate metodele clasice
de copiat, a realizat prima maşină a timpului complet funcţională, pentru a putea termina facultatea.

'În primul an a mai mers, mi-am făcut propria retea GSM şi un penar în banda de 710MHz care
comunica cu pixu prin NFC şi reuşeam să fentez dispozitivele de bruiat ale profilor. Din anul II nu a
mai mers. Testele sunt mai lungi decât cele din anul I şi mi se termină pixu'. Am fost nevoit să fac o
maşina a timpului din ce am găsit prin sala de lectură de la etajul 2: o chiuvetă spartă, 1 borcan de

zacuscă din 1994, 3 prezervative şi-o diodă. Acum e simplu, cu o săptămână înainte mă sui în
maşină şi dau o tură pe la sala de examene să văd subiectele. Profii încă n-au observat ca eu stau

în 2 rânduri: într-unul scriu de zor, iar în celălalt stau cu o chiuvetă spartă pe masă. Bine că am
reuşit că nu ştiu cum aş fi putut învăţa atâtea tâmpenii.' autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-03

08:31:10
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  Codul secret prin care va fi anunţată moartea
reginei Marii Britanii. ( �� )

 

 
Aflăm din presă că există un cod pentru momentul în care Regina va pune curbă:

Planul se numeşte „London Bridge“, iar atunci când Regina va ajunge după colţ, fraza care va fi
folosită este „Lodon Bridge is down“.

Am stabilit şi noi codul secret prin care vom anunţa moartea Reginei:
Atunci când vei citi: 'Ne doare la patină!', să ştii că ne exprimăm profunda îndurerare privind

decesul majestăţii sale, coana Elisabeta. autor Dan Căpitan de Stop - 2019-03-02 08:04:10
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  Florăriile nu vor mai putea elibera ghiocei fara
reţetă.

 

 
În complexul de măsuri privind Strategia Naţională Pentru Creşterea Natalităţii, Guvernul pregăteşte

o ordonanţă menită să readucă echilibrul în cupluri în perioada 1-8 Martie. În ultimul timp tot mai
mulţi bărbaţi sunt tentaţi să cumpere ghiocei (3 la leu) pentru iubitele lor fără să conştientizeze la ce

riscuri se expun.
O vizită la medicul de familie şi completarea unui formular, devine general obligatorie pentru a putea

cumpăra ghiocei din florării. Formularul (Anexa 1. a OG) cuprinde următoarele poziţii:
- Sunt apt fizic să bat covoare.

- Sunt familiarizat cu poziţia ghiocelului.
- Sunt conştient că nu voi mai putea face sex în următoarele săptămâni şi va trebui să mă bazez pe

propriile forţe.
- Înţeleg faptul că, deşi privat de sex în luna Martie, pot deveni un fel de tată în luna Decembrie.

- Am luat la cunoştinţă că cei mai frumoşi ghiocei sunt Orhideele. autor Dan Căpitan de Stop -
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