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  Transavia a obţinut un greier de 3200 kg.

 

 
Cunoscuta companie românească de îngrăşat ouă, a înregistrat un succes în studiul privind

diversificarea afacerii. Albanezii de la Transavia au reuşit prin încrucişări succesive de seminţe
probiotice, acizi organici şi ingrediente secrete, să obţină o hrana de greier net superioară, care

aduc greierul de la ou, la dimensiunile unui SUV în 3 zile.
Purtătorul de cuvânt al companiei, pentru neurococi:

'Intrăm pe piaţa de greieri, şi nu oricum ci ca cei mai importanţi jucători. Experienţa noastră şi-a
spus cuvântul. Nu degeaba hrănim găini de 30 de ani, numai cu ingrediente naturale, bineînţeles.
Nu vedem să apara probleme, înafară de manipulare, sacrificare şi de faptul că trebuie să mărim
paza. Pâna acum greierul a mâncat 2 paznici deci trebuie să avem rezerve. Acum încercăm să

găsim o soluţie pentru sacrificare. Cum are exoschelet e imposibil să-l tăiem că se gâdilă de la flex,
şi sare până-n Turda. Dacă vreunui cititor îi vine vreo idee despre cum l-am putea asoma să lase un

comentariu şi-l băgăm în ring cu greieru'.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-08-30 09:07:25
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  Geppetto l-a rechemat în service pe Biden.

 

 
Cunoscutul producător de marionete, Geppetto, a rechemat în service modelele fabricate în 1942

pentru probleme la sistemul de evacuare.
Mai multe plângeri ale utilizatorilor au determinat gigantul producător să găsească o soluţie, păpuşa

urmând să fie reparată chiar în cursul acestei zile.
Geppetto pentru CNN:

'Marioneta este un produs de top, şi se remarcă de la distanţă prin uşurinţa cu care se manevrează.
Direcţia funcţionează impecabil! Utilizatorii sunt încântaţi din acest punct de vedere.

Îmi aduc aminte că l-am făcut dintr-o canistră şi 12 rulmenţi de Bârlad. Problema e că au apărut
scurgeri la sistemul de evacuare. Practic se cacă pe el. Asta se rezolvă cu un simplu update de

cep.' autor Radu Bârsan - 2022-08-27 08:16:02
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  SRI bombardat cu înregistrări xxx.

 

 
Românii care vor să obţină o funcţie importantă în stat şi nu vor să aştepte fotograful SRI, MI5, CIA
sau Cancan, au preluat iniţiativa şi îşi realizează singuri filmuleţele compromiţătoare pe care le trimit

apoi serviciilor specificând poziţia pentru care aplică.
Un aplicant la un post important din domeniul energiei relatează:

'Se ştie că n-ai cum să ajungi sus, într-o functie de decizie, daca serviciile nu te au cu ceva la mână.
Pentru mine e dificil că-s fidel! Nu vreau să mă duc la curve până am norocu' sa mă fotografieze

experţii, şi oricum nu mă lasă soţia. Aşa că am intrat pe site-uri xxx cu minore, cu animale cu ce vreţi
voi. M-am masturbat la cameră doar-doar m-or poza odată ăştia dar am avut ghinion si am trecut
neobservat. Efectiv nu mai aveam chef de toate scârboşeniile astea aşa că am angajat un nene

care filmează nunţi şi am făcut un film în care apar cu buletinul în mână, să se vadă clar CNP-ul, şi
execut o felaţie unui om al străzii. Apoi am multiplicat înregistrarea şi am trimis-o către toate

serviciile însoţită de CV şi scrisoare de intenţie. M-au şi programat la un interviu. A fost greu da' s-o
meritat!'

Agentul Z*** din cadrul unui popular serviciu secret, pentru neurococi:
'Ne uşurează mult munca. Nu mai trebuie să ieşim pe teren, dar efectiv avem tone de aplicanţi şi
avem misiunea să îi selectăm pe cei mai hardcore. M-am săturat de pornache. Majoritatea nu au

imaginaţie şi trimit filmuleţe în care fac sex oral unor amărâţi. Pai cu filme de-ăstea soft prind maxim
un post de şef de poştă. Noi căutăm talente care fac fericită o capră, sau un mort, sau măcar sug un

c*cat... doar imediat avem nevoie şi de un preşedinte, nu?' autor Radu Bârsan - 2022-08-22 11:31:46
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  Pentru o viaţă sănătoasă, nu daţi saprosan la
greier.

 

 
Specialiştii în consumul de lăcuste au observat că gustul de căcat al greierului este cu atat mai
accentuat cu cât greierul este mai constipat. Nu se ştie încă ce determină acest fenomen, dar

specialiştii lucrează deja la o aplicaţie bazată pe inteligenţă artificială care să elucideze misterul.
Michelle Brainless, expert UE:

'Suntem de-abia la început, încă gustăm greieri constipaţi să ne asigurăm că nu e vorba de vreo
coincidenţă, deci nu pot să vă spun prea multe despre acest fenomen. Ce este clar, este că greierii
au un mare viitor în alimentaţie. Uite, de exemplu, colegii noştri din România au obţinut deja primul
greier care se inveleşte singur în foi de varză. Practic au creat prima sarma automată.' autor Radu

Bârsan - 2022-08-17 09:23:51
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  O casă de licitaţii din Mamaia a vândut o ciorbă
de burtă Mirel cu 500 euro.

 

 
La cererea clienţilor, mai multe restaurante din Mamaia s-au transformat în case de licitaţii.

Patronul Casei de Licitaţii care a vândut ieri opere culinare in valoare de peste 500.000 euro,
relatează:

'Mai mulţi săraci profitau de modul nostru defectuos de organizare şi ne smulgeau opere la preţuri
derizorii. Ne-a devenit clar că Motto-ul restaurantului "Mancare ca la mama acasă" trebuie schimbat
cu "Degeaba ajungi primu' la masă dacă eşti sărak". Ăla nu era un model sănătos de afacere. Mulţi

zic că e multişor 500 euro o ciorba de burtă dar nu ţin cont că vorbim de un Mirel autentic. Mirel,
cheful nostru, şi-a prins vara trecută o ureche în mixer, deci discutăm despre un Van Gogh al

bucătăriei, nu de-un pârlit de scărlătescu care transpiră-n maioneză.' autor Dan Căpitan de Stop -

2022-08-15 08:48:30
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  Un salvamar român, aflat in vacanţă în
Portugalia, a salvat sute de surferi.

 

 
Sute de surferi adunaţi din toata lumea pentru valurile gigantice din Praia do Norte, Portugalia, au

fost salvaţi de la înec de salvamarul Mihnea Pop, un clujean care de 10 ani este salvamar în Eforie.
Mihnea, pentru Surfer Magazine:

'Să nu-mi spuneţi mie Mihhhnea ... mă scuzaţi nu pot să zic Mihhhnea pentru că am asthhhm.. dacă
nu mureau toţi ăia daca n-aveam costumaţia de salvamar la mine. Io am absolvit cursul de

salvamari în 2011 la Universitatea Babeş-Bolyai, vă daţi seama deci, cea mai bună facultate de
salvamari din lume. Lucrarea mea de licenţă 'Cum sa sufli în fluier dacă ai asthhhm' a fost notată cu
10, şi am fost şef de promoţie. Prima viaţă am salvat-o în vara lui 2011, când am fost salvamar pe

Someş, şi-am fluierat la un pescar până a plecat acasă. De atunci lucrez în fiecare vară ca salvamar
în Eforie Sud. Nu suntem bine plătiţi dar confiscăm cam 30-40 de saltele pe zi şi le dăm cu 20lei pe

OLX. Azi am strâns cam 200 plăci de surf de la turiştii indisciplinaţi. Nu ştiu ce fac autorităţile
portugheze dar n-am văzut nici o urmă de grijă pentru turiştii inconştienţi care se avântă în larg pe
valuri de 15 de metri. Noroc că am fost pe fază şi am început să fluier pâna au ieşit toţi: vreo 200

surferi, aproximativ 50 de înotători, şi 12 rechini albi.' autor Radu Bârsan - 2022-08-12 12:41:45
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  Cel mai mare cryptominer din Europa si-a
deşurubat becu' de la frigider.

 

 
Bitfury, compania olandeză care transformă curentu' în bitcoini, se alătură eforturilor europene de

reducere a consumului de energie electrică.
Brian Brooks, CEO Bitfury, despre decizia istorică:

'Nu puteam sta cu mâinile-n sân la problema economisirii aşa că angajaţii noştri au fost instruiţi ca
înainte să închidă uşa frigiderului să deşurubeze becu', că n-are sens să meargă cu uşa închisă. Ne
bucurăm că am reuşit să dăm o lovitură ruşilor şi-am un mesaj pentru omologul meu, CEO-ul Rusiei.

Hai Putin, joac-o pe-asta!' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-08-10 10:54:57
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  Mama lui Nancy Pelosi se ascunde în munţi
dupa ce mai mulţi chinezi i-au scris ceva fiicei

sale.

 

 
Nu se ştie ce p*zda mă-sii i-au scris chinezii doamnei Pelosi junior, dar scrisoarea a panicat-o pe
mama preşedintei Camerei Reprezentanţilor determinând-o să se refugieze în Munţii Stâncoşi de

Curbură.
Juanita Hermosa, housekeeper al familiei Pelosi, povesteşte:

'Până s-a întors Nancy din Taiwan se adunaseră sute de scrisori venite din China. Imediat ce le-a
citit, Nancy a dat fuga în garaj si-a luat o cutie mare de vaselină, şi a zis că mere la cimitir, la

mormântul mamei. Mă-sa, care se ţine bine pentru vârsta ei, mai ales că-i moartă din '95, a reuşit să
fugă la timp .. probabil s-a dus iar în munţi până uită fii-sa ce treabă avea cu ea.' autor Dan Căpitan de

Stop - 2022-08-04 10:20:53
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