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  Adio cutremure! Placa tectonică de sub Vrancea
va fi legată cu sârmă de cea de sub Cluj.

 

 
  Curând vom putea spune 'adio' cutremurelor din zona Vrancea după realizarea celui mai mare

proiect de infrastructură din ultimii ani, proiect ce prevede fixarea zonei Vrancea, zonă cunoscută
pentru zburdălnicia ei, de placa Panonică, calmă şi aşezată, de sub Cluj. Deşi materialele sunt
gratis, practic se va folosi sârmă găsită pe jos, investiţia este una majoră deoarece manopera

service-ului auto care va câştiga licitaţia va fi cu siguranţă enormă. Placa tectonică pe care este
aşezat Clujul se mişcă atât de încet, încât o ipotetică placa tectonică fixă ar părea că zboară pe

lângă ea. Ideea i-a venit lui Marcel, văr de-al doilea al premeriului Ciucă, mecanic auto la un service
din Turda.

Marcel, pentru neurococi:
'Pentru profani pare o operaţiune complexă, dar eu o execut zilnic în atelier. Nu există maşină la

care-i joacă o piesă pe care nu o pot repara legând piesa respectivă de alta fixă. Cu sârmă, scotch
şi poxipol repar orice mişcă, iar cu WD40 orice stă fix şi tre' să mişte, simplu!' autor Radu Bârsan -

2022-09-27 07:00:08
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  Conform ordinului de încorporare primit, Iliescu
trebuie sa ajungă la Moscova în 48 de ore.

 

 
  E al doilea ordin de încorporare pe care fostul preşedinte îl primeşte anul acesta, după cel primit în

26 februarie din Ucraina.
Faptul neobişnuit este explicat de specialişti prin faptul că atât Ucraina, cât şi Rusia folosesc 2 copii

ale aceluiaşi floppy-disk moştenit de la URSS, conţinând baza de date, un fişier .txt de 1,4 MB.
Contactat cu fonografu', Ion Iliescu, pentru neurococi:

'Măi dragă, am primit azi dimineaţă ordin de încorporare de la Moscova. Pobabil au nevoie de
oameni în putere, sănătoşi...sau poate de specialişti în revoluţie. Eu m-aş duce să apăr interesele
Rusiei dar mi-e jenă de omu' ăla, Zelenschi sau aşa ceva,..ăla micu'.., că m-a chemat şi el şi i-am

spus că nu merg, că tata e milionar.
Râde lumea de mine da' mai staţi puţin să vedeţi ce platfus dezvoltă Iohannis când îi vin ordinele de

mobilizare din America şi Germania.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-09-26 20:03:50
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  Noi criterii de evaluare IQ: daca ai intre 0 si 12,
respectiv 100 şi infinit, eşti prost!

 

 
  Studiul arată că, de fapt, cei mai inteligenţi pământeni au IQ-ul cuprins între 13 şi 99, restul fiind

proşti de bubuie.
Kirchhoff, Faraday, André-Marie Ampère, Gauss, Lenz, Curie, Hopkinson, Wiedemann sau Franz
sunt doar câteva exemple de prostalăi care şi-au dat cu părerea despre electricitate. A fost nevoie

de un creier cu IQ de 66 pentru a dezvolta adevărata lege a energiei: legea certificatului verde, lege
care stă deja la baza societăţii moderne, pregătită pentru noile provocări ale epocii şi tehnologiei.

Prostowan Atkinson, şeful echipei de specialişti, contactat telefonic de redacţie:
'Whatsaaaaap!!' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-09-24 19:57:08
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  Visarion Alexa: şi pe mine mă pipăiau, şi mă
ţineau părinţii de urechi la spovedanie.

 

 
  'Nu ştiu ce atâta tam-tam...nu ştiu cu ce am greşit. Încă de la 7 ani practic spovedania şi cred că
am acumulat o oarecare experienţă. De-abia după ani de zile de antrenament de partea greşită a
sutanei am trecut de la luat, la dat duh sfânt. Îmi aduc aminte de părintele Propedofilie care mă
striga părinteşte când veneam de la şcoală : '-Alexuţă, spală-te pe dinţi şi hai la o spovedanie

mică'...ce vremuri..abia aşteptam să simt mâinile calde ale părintelui pe sub tricou şi pantaloni. Apoi
mă apuca părinteşte de urechi, şi pe ritmul clopotelor, mă umplea de duh sfânt.

Ani de zile am dus obiceiul duhovnicesc mai departe exact aşa cum am fost învăţat şi nici o
păcătoasă nu s-a plâns. Eu cred că reclamanta asta a fost dezamăgită de prestaţie că eram obosit

după alte 3 spovedanii şi rămăsese foarte puţin şi moale duh sfânt.'

*foto: Alexuţă, tabara de vara 1988, cu parintele Ron Jeremy.
autor Dan Căpitan de Stop - 2022-09-24 07:42:48
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  România a investit 200 milioane de euro într-o
ciupercă atomică din polistiren.

 

 
  Ministerul apărării pune România pe harta marilor puteri nucleare. Investiţia ţinuta în secret până
acum a fost realizată în primele zile de la instalarea lui Nicolae Ciucă în funcţia de prim-ministru,

realizarea ei a fost finalizată, iar ciuperca a fost testata deja în deşertul olteniei.
Ciuperca este realizată din polistiren expandat aşa că poate fi transportată cu uşurinţă în teatrele de

război. Testul a fost un succes parţial, ciuperca s-a montat rapid şi îndeplinea cerinţele din caietul
de sarcini, dar din păcate a fost luată de vânt. În cazul în care nu va putea fi recuperată se vor aloca
300 milioane de euro pentru a face o nouă ciupercă atomică mult îmbunătăţită, de data asta având

un sistem de ancorare la sol. România a anunţat deja statele vecine ca dacă văd vreo ciupercă
atomică care se rostogoleşte prin ţara lor să-l sune pe Ciucă sa vină să o dezamorseze înainte să
provoace pagube. Ciuperca atomică are o înălţime de 290 de metri, şi un diametru de 180 metri,

ceea ce nu este prea mult pentru o armă nucleară, dar are avantajul că poate fi refolosită şi montată
rapid. Ciuperca este dotată cu tehnologie de ultimă oră: vopsea Kober de exterior şi sistem de boxe

bluetooth v5.2 de 10W.
Nicolae Ciucă, pentru neurococi:

'Nu puteam să ne lăsăm în voia sorţii în situaţia asta. Arma va descuraja de îndata orice inamic,
deci pe Putin. Gândiţi-vă ce panică s-ar crea dacă am instala ciuperca în Piaţa Roşie. Dacă ne
enervăm nici n-o ancorăm şi-o s-o plimbe vantu' prin toată Rusia...n-o să ştie ce i-a lovit! Este şi
prima ciupercă atomică verde, prietenoasă cu mediul!' autor Radu Bârsan - 2022-09-23 08:30:14
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  Nasol Levels.

 

 
  Poza din stanga a fost distribuită de mii de şăruitori ca fiind 'most-terrifying space photograph
around' ceea ce este complet fals. Ca dovadă vezi captura (foto 3) din filmul documentar 'Eonu'

Contraatacă'. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-09-22 09:20:46
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  Cu căciulili pe buze

 

 
Unii zick să-mi dau căciula, jos din cap, spunând adesea că îs prea civilizat

Da nu pot, că are-o tonă, şi mi-e greaţă să pun mâna că-i din blană de căcat autor Dan Căpitan de

Stop - 2022-09-19 18:18:37
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  După 10 ani în care n-a ucis nimic, o curbă
periculoasă a fost reclasificată ca şi 'curbă

lăudăroasă'.

 

 
 Nu degeaba a împânzit CNAIRul şoselele patriei cu curbe periculoase. Majoritatea îşi îndeplinesc
cu succes rolul în societate, curmând zeci de vieţi în fiecare an. Lupta pe viaţă şi pe moarte între

şoferii care vin hotărâţi să le taie, şi curbele care le aplică fără milă formula forţei centrifuge
(Mω^2R) este inegală. Orice curbă periculoasă care se respectă îşi împodobeşte perimetrul cu

cruci, poze şi lumânări
Deşi CNAIR-ul a amenajat gropi, a uns carosabilul cu vaselină şi, in general, a făcut tot ceea ce

este omeneşte posibil, o curba periculoasă de pe DN7 nu a reuşit să se ridice la înălţimea
aşteptărilor de la darea în folosinţă, aşa că o comisie a Companiei de Administrare a Infrastructurii

Rutiere a stabilit că statutul curbei va fi schimbat în 'Curbă Lăudăroasă'.
Fane Kisălitză, purtatorul de cuvant al CNAIR, pentru neurococi:

'Curba are toti parametrii necesari dar nu este productivă. Nu ne-am mai confruntat cu astfel de
probleme. Eu am propus să punem un lunetist ascuns între tufe să-i dea o mână de ajutor până-şi
dă drumu', da' ar trebui să ne dăm o autorizaţie şi durează.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-09-19

09:32:07
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  Temperaturile s-au prăbuşit dupa zvonul că
Musk a vândut un termometru.

 

 
Temperaturile au scăzut cu 10 grade pe bursa ANM după ce pe platformele sociale a fost distribuit
masiv un anunţ OLX al unui oarecare Elarion Muscă. Internauţii spun că Elarion Muscă este nimeni-

altul decât Elon Musk, după ce au clickăit 'Mai multe anunţuri ale acestui utilizator' şi-au văzut
anunţuri ca: 'fac marţieni cu materialul clientului', 'cumpăr tuităr' sau 'ia cipu la creier, neamule'.

Fane de la Treidărie, pentru neurococi:
'Vă daţ seama că dacă Musk şi-a vândut termometru' înseamnă că nu mai ai ce face cu el. N-ai ce

să măsori!...o să fie frig, foarte frig. Probabil o să investesc într-o căciulă dar aştept să văd
urmatoarea mişcare a lui Elarion.' autor Radu Bârsan - 2022-09-18 12:16:24
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  Olanda a pus o coajă de banană la intrarea în
Schengen.

 

 
  Ligheanul europei se ţine de glume. Băieţii care trebuie să urce 2 etaje să ajungă la nivelul mării

sunt cunoscuţi ca fiind veseli şi glumeţi, mai ales când nu lucrează la vreo elice sau o culoare nouă
la lalela. Firi optimiste, olandezii trăiesc de mici cu impresia că la un moment dat se va opri ploaia

sau că vor atinge numărul necesar de elici care vor eleva ţara astfel încât să respire şi ei aer curat,
de munte. Mai speră şi ca Heinekenu' sa aibă la un moment dat gust de bere sau ca Philips să
poată să facă un telefon utilizabil. Până atunci însă se distrează uitându-se la glume, cum ar fi

regele Willem-Alexander, sau punând coji de banane la intrarea în Schengen. autor Dan Căpitan de

Stop - 2022-09-16 09:40:49
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  UE a hotărât: de azi ne spălăm pe mână.

 

 
  Un studiu realizat de specialiştii UE demonstrează că energia consumată pentru a spăla cu apă

caldă este direct proporţională cu suprafaţa spălată.
Ideal ar fi să nu ne spălăm deloc, măcar până în Martie, dar UE este înţelegătoare şi ne permite să

ne spălăm pe o singură mâna.
Risipa de energie ocazionată de spălatul pe mâni poate fi înjumătăţită dacă europenii s-ar spăla pe-
o singură mână. Practic se alege o mână pentru activităţi ce necesită igienă, cum ar fi mâncatul sau
scărpinatul în nas, şi o mână pentru misiuni uzuale cum ar fi curăţatul de cartofi sau scărpinatul în

cur. Cetăţenii sunt îndemnaţi să înştiinţeze autorităţile în situaţia în care au suspiciuni că vreun vecin
s-a spălat pe ambele mâini.

Ca şi în cazul pachetelor de ţigări, ambalajul săpunului va conţine poze cu oameni morţi de frig
precum şi avertismente clare:

'Spălatul pe mâini se pedepseşte cu închisoare', 'Spălatul provoacă îmbătrânirea pileii', 'Spalatul
poate provoca îngheţul sângelui în artere' şi, bineînţeles, 'Pentru a renunţa la spălat consultaţi site-ul

Uniunii Europene' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-09-13 09:08:02

  
 

  UE a hotărât: de azi ne spălăm pe mână.

 

 
  Un studiu realizat de specialiştii UE demonstrează că energia consumată pentru a spăla cu apă
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o singură mână. Practic se alege o mână pentru activităţi ce necesită igienă, cum ar fi mâncatul sau
scărpinatul în nas, şi o mână pentru misiuni uzuale cum ar fi curăţatul de cartofi sau scărpinatul în

cur. Cetăţenii sunt îndemnaţi să înştiinţeze autorităţile în situaţia în care au suspiciuni că vreun vecin
s-a spălat pe ambele mâini.
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  Mii de pensionari din Germania s-au aşezat la
coadă în Nord Stream aşteptând să se bage gaz.

 

 
  Oamenii sunt la fel peste tot pe planetă (în afară de ruşi, bineînţeles). Cum dau de greu şi de

lipsuri, cum se aşează la o coadă (în afara de americani, care preferă lootering-ul, bineînţeles). De
teama că se bagă gaz şi nu o să prindă şi ei, mii de pensionari germani şi-au luat plasele de rafie

sau cărucioarele lidl si au pornit spre supapa rusă aşteptând cuminţi să se deschidă.
Hans Gasstzenegger, pole position al cozii, explică decizia în timp ce bate nervos cu bastonul în

vană:
'Am venit încă de la 5 dimineaţa că trebuie să apară maşina cu gaz. Degeaba strigă ăia din spate că

să se dea numa' câte-o plasă să ajungă la toată lumea. Dă-i dracu' de putori ...ce...m-am trezit
degeaba cu noaptea-n cap?!? Poate am 2 plase la mine că iau şi pentru un vecin, nu? Dă-i în plm

de capitalişti.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-09-04 09:51:17
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  Delegaţia AIEA, cazată la parter, nemulţumită de
zgomotul unor lucrări de construcţii.

 

 
  Deşi delegaţia a urmat sfaturile delegaţiei mamelor membrilor AIEA de a-şi lua camere la demisol
sau, în cel mai rău caz la parter, se pare că au avut ghinion cu cazarea. Municipalitatea a demarat

lucrările la linia de metrou de joasă adâncime care va asigura legătura între partea din stânga şi cea
din dreapta a imobilului.

Fane Neutron, membru al comisiei, pentru neurococi.
'Mi-a zis mama să am grijă să mă cazez la cel mult un metru de sol că nu-s pregătit pentru

obiceiurile zonei, şi-am ascultat-o ca prostu'. La nici 5 minute după ce m-am cazat au început ăştia
să sape şi, până dimineaţa, aveam o groapă de cel puţin 40 de metri sub geam. Dacă stăteam mai

sus nu era aşa deranjant zgomotul exploziilor şi al excavatoarelor.
Io am venit mai mult să postez pe instagram selfiuri cu centrala, da-mi pare rău. E cam de căcat,

serviciile îs proaste, lumea nu e prea amabilă. Uite, de exemplu, azi o băbuţă m-a împuns de vreo 6
ori cu umbrela. O asistentă ne-a făcut la toţi injecţii să ne protejeze de deochi. Cel mai enervant e
unu' care intră-n cameră din 5 în 5 minute să-mi dea ceai. Da' acu' zi serios..de ce m-ai chemat pe

balcon?..că nici n-am!' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-09-01 22:43:42
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  România va putea extrage cartofi din locuri greu
accesibile.

 

 
  Anunţul MApN privind angajarea a 40 paraşutişti de comando ne dă speranţa că, dacă s-ar

impune, în această toamnă culturile de cartofi din zone inaccesibile ar putea fi recoltate. Specialiştii
spun că pentru acest an, numărul de paraşutişti de comando ar fi insuficient, cunoscut fiind faptul că
că dintr-o sută de militari care sar din avion, cincizeci ies la pensie înainte să atingă solul. MApN ne

asigură că s-a gândit la toate, urmând să mai angajeze şi 40 de ofiţeri de contrainformaţii care ar
putea dubla viteza de recoltare furnizând paraşutiştilor informaţii precise despre locul în care sunt

îngropaţi cartofii, utilizând metode specifice muncii de spion sau urmărind tulpina.' autor Dan Căpitan

de Stop - 2022-09-01 07:32:58
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