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  România trimite în Ucraina cuci care să infunde
ţevile lansatoarelor ruseşti de rachete

termobarice.

 

 
Într-un interviu acordat revistei Arici Pogonici, primul ministru, explică decizia:

'Cum văzui Tatrele cu termopar îmi dădui seama c-avură o greşeală în eroarea de proiectare. În
copilărie, la mine-n sat, la Pleniţa, tot satu era expert la băgarea cucului la scorbură, numa' io

stăteam ca prostu' cu cucu-n mână şi nu găseam nici o scorbură liberă. Nu m-am lăsat, şi-am făcut
numa dintr-o banană şi bandă de izolat, un Cucu House. Băi nene, da' o ieşit aşa fain că nu mai
ieşea cucu din el! Păi, dacă te uiţi atent, lansatoarele ăstea îs fix exact ca un complex imobiliar

pentru cuci. Dacă eliberăm în natură 24 de cuci, fac pariu că-l înfundă! Nu găsirăm încă decât 23 de
cuci da' îi trimitem aşa, c-o zis Cîţu că mere el mâine iar, că-i place senzaţia că are păru măciucă. Io

zic că se descurcă ăia cu 23 de cuci şi-un papagal.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-04-30 23:53:27
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  Oamenii buni mai au de aşteptat doar 3 zile până
pot fi răi la loc.

 

 
Tradiţia se păstrează cel mai bine în satul Capu Dealului, judeţul Gorj, unde un grup de români cu
inima mare numără orele rămase până va începe marţea mică, când vor putea în sfârşit să-şi pună

inima-n cui până la Crăciun.
Cel mai inimos dintre ei, întâmpină redactorul neurococi:

- Bună să vă fie inima! Doamne-ajută! Serviţi o pildă? un cozonac?
- Bună ziua. Multumesc pentru ospitalitate. Uite v-am adus nişte parizer. Vreau să scriu despre

tradiţiile de Paşte din satul dumneavoastră.
- Aaaa..păi ce să zic e frumos. Ne ajutăm, ne tot. Uite, Mitică Frizeru veni de dimineaţă pe la noi de

aduse o chiftea, noi îi dădurăm 3 cremvurşti..ne-am pupat, şi-a rămas că ne-ntâlnim marţi. Pe la
prânz veni Fane de aduse un pateu, noi îi dădurăm şi lui 3 cremvurşti..ne-am pupat, şi-a rămas că

ne vedem marţi. Acu venişi matale cu parizer, uite îţi dau 3 crenvurşti şi ne vedem marţi.
- Păi io marţi nu pot să vin.

- Da' miercuri?
- Miercuri aş putea.

- Ok, atunci vii miercuri cu 4 crenvursti că dacă nu îţi mânc parizeru'. autor Dan Neagoe - 2022-04-22
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  Tânăr depistat de poliţişti deplasându-se pe jos
deşi avea permis de conducere.

 

 
O acţiune a poliţiştilor din Timişoara a dus reţinerea unui tânăr de 29 de ani care deşi avea permis

de conducere categoria B, circula pe trotuar. Bărbatul a fost oprit de polițiștii de la rutieră, la o
trecere de pietoni, pentru un control de rutină. Oamenii legii i-au cerut actele, iar când au verificat în

baza de date au aflat că acesta era posesorul unui carnet de conducere. În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără autoturism şi urmează

să i se întocmească dosar penal de către un poliţist bestial. La mai puţin de 10 minute de la
reţinerea acestuia, poliţiştii au mai identificat un tânăr cu alcoolemia de 0.0 mg/l şi au sesizat ANPC-
ul pentru că acesta avea aerul expirat. Ziua de lucru a poliţiştilor s-a încheiat cu reţinerea pentru 24

de ore a unui tânăr care, după verificările poliţiştilor, s-a dovedit că avea 64 de ani. autor Radu

Bârsan - 2022-04-20 23:40:48
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  Un cal din Ucraina a început să excrete jăratic.
Calul lui Harap Alb vomită.

 

 
Rusia încearcă să muşamalizeze cazul calului supraomenesc şi a delegat grupul Wagner pentru o

operaţiune specială de decachificare.
Dmitri Utkin, liderul grupării Wagner, pentru neurococi:

'Cum a fost publicată poza calului ucrainean care evacuează jăratic am demarat operaţiunea
specială 'kliзмa'. Doisprezece veterani ai grupului au fost trimişi să intervină imediat. Operaţiunea va

fi cu siguranţă un succes, în două ore veteranii noştri reuşind să-nconjoare poza. E clar că e o
chestiune de doar câteva zile până o să-i rupă poza, sau cel puţin să i-o îndoaie!'

Ca o consecinţă a războiului, preţul Iberogastului s-a dublat, după ce mijlocul de locomoţie al lui
Harap Alb a intrat în galop în Catena şi a lichidat stocul. autor Radu Bârsan - 2022-04-20 22:35:04
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  Pentru că tot mai mulţi români comandă apă
caldă, ghiozdanele Glovo vor fi dotate cu robinet.

 

 
CEO-ul Glovo România a luat decizia ingenioasă pentru a fluidiza circuitul apei calde în natură.

'Nouă din zece comenzi sunt pentru apă caldă, deci nu puteam sta cu mâinile-n sân. Să pui sticle de
apă caldă în ghiozdan nu-i nici ergonomic, nici serviciu de calitate. Montăm pe fiecare ghizdan un
robinet şi o pară de duş. Curierul Glovo poate livra marfa direct în baie dacă primeşte codul de la

interfon. Lucrăm pe trei schimburi: două la cărat apă, şi unul pentru operaţiuni speciale de
denazificare a reţelei de apă din Bucureşti. Schimbul trei vopseşte practic ţevile CMTEB cu acid

clorhidric. În această iarnă am avut comenzi de căldură pe care nu le-am putut onora dar ne
pregătim ca din toamnă să putem oferi acest serviciu bucureştenilor. Cel mai probabil o să

renunţăm la partea aia cu mâncare, că e mărunţiş. Ne concentrăm pe serviciile astea de lux: livrare
de căldură şi apă caldă. CMTEB are o mentalitate învechită şi se încăpăţânează sa continue un

model de business depăşit cu agent termic livrat prin ţevi..vai de steaua lor. Noi ne gândim să livrăm
caldură cu drone pentru comisionul obişnuit, de numai 30%. Ăştia de la CMTEB trebuie numa sa

producă căldura c-o ducem noi la clienţii, care vor putea urmări din aplicaţie unde e căldura şi când
ajunge la ei.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-04-16 21:57:15
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  Poliţia locală a capturat un temut traficant de
Iod.

 

 
Deşi perfect camuflat între două doamne care făceau contrabandă cu ştevie şi măcriş, poliţiştii

clujeni l-au identificat pe numitul Yoda, fără ocupaţie, cu ultimul domiciliu cunoscut în Alderaanu de
Sus, judeţul Cluj, care, sub pretextu' că ascute săbii laser, vindea iod. Practic din fiecare vagon de
iod cu care, conform reţetei lui Adrian Năstase, trebuia aditivat fiecare vagon de sare extras de la
salina Turda, era sustrasă o linguriţă. Bătrînul contrabandist a încercat fără succes să folosească

forţa ca să-i prostească pe poliţişti dar nu a reuşit, aceştia rămânând exact la fel de proşti că în
momentul descinderii. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-04-04 23:45:41
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