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  Surse: Mr. Bean, succesorul lui Geoană la NATO.

 

 
În toamna anului viitor mandatul Secretarului General Adjunct al NATO, Mr. Geoană, va expira.

Şeful NATO, Jens Stoltenberg, pentru agenţia de presă Tass:
'Mr. Geoană va trebui schimbat din funcţie deoarece nu se ridică la înălţimea aşteptărilor NATO. Îl

mai lăsăm să se joace prin birou până îşi termină mandatul ca să nu-i stricăm pensia, că aşa e
simpatic băiatu', dar nu vine cu soluţii. Ne-a distrus zeci de planuri de luptă după ce a strănutat pe

ele. N-ar fi fost o problemă dacă ar fi luat o cariocă să deseneze nişte săgeţi şi el pe-acolo, să nu se
vadă că a stricat strategia NATO, da' nu îl duce capu deloc!..toţi mai stricăm câte-un plan

ceva...mai vărsăm o cafea, o ciocolata caldă pe ele dar imediat îi futem nişte săgeţi roşii două-trei
pătrăţele şi câteva linii şi-i gata planu' la loc. E ca nou! Ne-am gândit să-l punem pe Mr Bean

Secretar General Adjunct ca e băiat descurcăreţ: aţi văzut si dvs când a strănutat pe Whistler's
Mother cum a rezolvat-o pe loc pe hoaşcă.

Stiu că vă întrebaţi cine îmi va lua mie locul anul viitor când îmi expira mandatu'. E un băiat, tot din
România, c-aşa îi răsplaţim noi pe-ăştia, tot mare şi mutălău ..da' ăsta-i mut pe bune, şi când

strănută, strănută cu gura închisă.' autor Radu Bârsan - 2022-07-26 07:37:22
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  Mii de IT-işti clujeni angajaţi după ce au răspuns
corect la întrebarea: 'Tu ce vrei să te faci când o

să fii male?'

 

 
Pentru că n-a mai ramas nici un student la IT neracolat de firmele din domeniu, acestea au luat cu
asalt grădiniţele din Cluj testându-i pe micuţi cu faimoasa întrebare: 'Tu ce vrei sa te faci când o să

fii mare?' Copii care au răspuns 'Pompiel!' au fost fost săltaţi ca Junior Firebase Developer, iar
restul, care au răspuns'Poliţist!', au fost angajaţi ca Junior Security Researcher.

Mihăiţă, Junior HR Specialist al unei companii participante la acţiunea de recrutare, pentru
neurococi:

'Salut nenea! Am reuşit astăzi să găsim peste 10 specialişti. Doamna educatoare a spus că o mie
şapte sute, dar e o bătrână depăşită... eu tot cred ca mai mult de 10. Noii noştri colegi care au

semnat astăzi contractele de internship, au diverse avantaje specifice industriei în care activează:
bonuri de masă, laptop, asigurare privată, cafea, sucuri şi pamperşi la discreţie. Tinerii recrutaţi
astăzi au toate şansele să ajungă middle/senior developer pâna în clasa-a-II-a. Doamnaaa....mă

scapa tleaba micăăă!' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-07-18 13:51:02
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  Eşec Neuralink. Voluntarii dispuşi să-şi
implanteze cip în creier, nu au creier.

 

 
Voluntarii entuziaşti au suferit rând pe rând o decepţie pe măsură ce specialiştii Neurolink le dădeau

cep.
Shivon Zilis, director Neuralink, relatează experimentul:

'Am pregătit voluntarii şi ne-am apucat de dimineaţă să le facem inciziile pentru montarea cipurilor
în creier. Pe primii doi i-am chinuit puţin că nu ne-a venit sa credem şi le-am dat mai multe găuri în
cap, le-am luat colţurile cutiei craniene la pilă, că ne-am gândit că se ascunde pe undeva, dar n-am

găsit decât nişte graffiti cu mesaje de la BLM la Ukrainian Friendly. Dacă tot le-am deschis
căpăţânile le-am şpreiat şi noi sigla de la Tesla şi-un meme cu Bitcoin. După vreo 20 de voluntari
deschişi ne-am gandit să-i dăm viteză aşa că la restu le-am ciocănit puţin canistra şi, aşa cum ne

aşteptam deja, suna a gol. Trecem la planul B: vom implanta cipul în penis, al doilea organ cu care
gândeşte un bărbat! Din păcate trebuie miniaturizat cipu' şi mai mult si nu putem face asta fără să-i

reducem din funcţionalităţi. Practic le vom monta o diodă-n p*lă.'
John Bidon, voluntar, relatează şi el:

'Sunt în refacere. Pe mine m-au ciocănit acu 2 zile şi de atunci sufăr de ecou. Asta e, n-a fost să fie,
oricum, noi, ăştia care ne-am oferit creierul ştiinţei, ne-am oferit voluntari şi să merem pe Marte. E

clar că acolo n-are ce să meargă prost. O să fiu marţian cu puţă cu diodă, exact ca Luke Skywalker.
Acu' mă scuzaţi, mă duc să-mi fac rată la o Teslă şi-o felie de Bitcoin '. autor Dan Căpitan de Stop -

2022-07-17 12:12:40
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  Viziune! Primul magazin de Hepatită deschis la
Cluj.

 

 
Lumea aparţine cu siguranţă vizionarilor. Cine ar fi crezut în urmă cu 10 ani că bitcoinu', sau coteţu'

din metavers, o să rupă malu'? Studentul care a deschis magazinul de Hepatită nu este la prima
afacere. În urmă cu doar 2 ani a investit într-o fermă de fiare de călcat, mult mai eficiente decât rig-

urile clasice, un fier de călcat consumând aproape de 2 ori mai multă energie decat un rig cu 3 GPU-
uri. Este doar o chestiune de timp până când investiţia îi va aduce profituri de milioane de dolari.

Intervievat de redactorul neurococi care a investit în cryptoţuică, proprietarul magazinului relatează:
'Ne putem lăuda cu tot sortimentul de Hepatită. Avem Hepatită pentru toate buzunarele. De la

hepatita A, pentru săraci, la Hepatitele B, C, D şi, bineînţeles, E-class. Acum lucrăm cu laboratorul
Wuhan la lansarea hepatitei F. Cred că o să fie bătaie pe ea, că nu mai are nimeni. Păcat că Cluju e
în România încă, şi ne lovim de probleme de personal. Aşa-s românii nu vor să muncească! Le dăm
bonuri de masă, şi 1300 lei în mână dar fac fiţe că ei nu vor hepatită. Nu înţeleg că n-ai cum să oferi
un produs dacă tu nu ai habar nimic despre el, sau dacă nu îl poţi transmite prin fluide corporale. Ne

aşteptăm ca în următorii 9 ani să nu avem nici un client, dar e clar că în 2032 o să explodeze
cererea de Hepatită şi atunci ne vom îmbogăţi, adică eu.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-07-13

23:10:17
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  Independenţa faţă de gazul rusesc: europeni cu
blană.

 

 
Populaţia care crede în autorităţi şi în specialişti speră că băşinile Parlamentului European vor

acoperi necesarul de gaz, iar Europa nu numai că nu va mai depinde de gazul rusesc, dar va deveni
cel mai mare exportator mondial de băşini, suflând americanilor poziţia dominantă pe piaţa

produsului lor tradiţional. Noi, restu', deşi suntem convinşi că EBE-le din toată Europa, adunate sub
cupola parlamentului din Strasbourg, pot genera într-o singură şedinţă necesarul de băşini pe un

an, ne bazăm totuşi pe evoluţie, şi sperăm ca următoarele generaţii se vor naşte cu blană din ce în
ce mai deasă. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-07-09 07:38:12
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  Un rechin din Marea Neagră a mâncat o turistă
egipteană. Aceasta a suferit un orgasm.

 

 
Rechinul pitic, cu domiciliul în raza comunei Vama Veche, ne-a răzbunat în această seară,
mâncând o turistă din Egipt. Strigătele turistei au fost auzite de salvamari dar aceştia nu au

intervenit deoarece marea era agitată în jurul ei, iar victima părea că se simte bine. Şeful
salvamarilor descrie atacul:

'Nu ne aşteptam ca rechinul cu limba catifelată, specie protejată prin Dictatul de la Viena, să încerce
sa devoreze vreo turistă. Îl observăm în largul coastelor, de mulţi ani, dar niciodată nu a provocat

daune sau orgasme. Probabil a fost extrem de revoltat de atacul din Egipt al marelui alb, şi no...atât
a putut!' autor Radu Bârsan - 2022-07-06 00:58:00
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