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  Portarul castelului Bran l-a prins pe Jeff Bezos
cu bere pusă la rece-n vană.

 

 
  Un raid neprevăzut al portarului castelului s-a lăsat cu sancţiuni şi amenzi pentru petrecăreţii

cazaţi la Bran. Portarul care are o experienţă de 30 de ani la căminele Politehnicii, se laudă că a
înabuşit mii de chefuri la viaţa lui:

'Agaricii ăştia de se cazară la mine la castel mi-au fost suspecţi din prima. E clar că coc ceva
bairam la noapte. Am dat o tură preliminară şi le-am confiscat casetofonu', iar la ăla chelu i-am luat
toată berea din vană. Degeaba încearcă tot felu de şmecherii cu mine, am mai vazut de-ăştea ca ei

la veaţa mea. Au adus şi ceva panarame: pe Angelina şi încă una de care n-am auzit, de le-am
închis în oficiu să stea acolo până dimineaţă când vine doamna administrator. Acu îi las puţin să
creadă c-au scăpat da' pe la ora 22 mai dau o tură să le ard nişte şuturi în cur, să pună mâna să
înveţe că de-aia io trimis părinţii la mine-n instituţie. Dacă dădeau şi ei o zacuscă mai închideam

ochii îi lăsam să se bengăie până pe la doişpe da' nu mere treaba aşa. Cred că le fac dosar penal
că mă enervează.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-30 16:44:26
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  Tot mai multe restaurante listează şniţel de
Mamut pentru noaptea de Revelion.

 

 
  Cum locurile de revelion sunt pe cale să se epuizeze, hotelierii au început pregătirile pentru a le

asigura oaspeţilor cea mai bună experienţă. Au înlocuit becurile incandescente cu becuri LED apoi
becurile LED cu lumânări iar cei mai precauţi lumânările cu licurici, aducând revelionul mai aproape

de tradiţiile epocii de piatră, au înlocuit prosoapele cu ciocane şi dălţi astfel încât turiştii să poată
îndepărta apa de pe corp după ce fac duş, şi multe multe surprize.

Cel mai aşteptat moment al serii va fi, fără îndoială, friptura de mamut. Cu toate că ultimul Mamut a
ajuns într-o farfurie în urmă cu aproximativ 3 milioane de ani, hotelierii sunt convinşi ca la viteza cu

care calătorim spre trecut, până în Noiembrie o să roiască mamuţii pe dealurile şi câmpiile patriei ca-
n vremurile bune. În cursul zilei de 30 decembrie cei mai iscusiţi turişti vor ucide cu pietre un mamut

pe care îl vor consuma în noaptea de Revelion.
Un proprietar de pensiune din judeţul Cluj, pentru neurococi:

'Mamutu de Cluj e cel mai bun! E un Mamut tip Mangaliţa care n-are colesterol, n-are oase, n-are
gust de peşte! Încă n-a apărut, dar e clar că aşa o să fie. Sper să nu prind turişti de la vreo

corporaţie că atunci pula mamut, o să mâncăm un CEO mai gras...bun şi ăla, dacă-i din Cluj
bineînţeles!' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-28 07:08:04
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  Ciucă a intrat cu chiuveta la Bruxelles: 'où dois-
je le monter?'

 

 
  Inspirat de Elon Musk, Ciucă al nostru nu numai ca a dus o chiuvetă la sediul CE din Bruxelles, dar
a intrat la femei, a montat-o şi-a şi şters o bătrână la cur, ca să evidenţieze lunga tradiţie pe care o

au românii în Europa.
Ciucă la ieşirea din buda Comisiei Europene:

'Cine a lucrat aici înainte n-a fost meşter bun! Chiuveta montată de Cioloş era prinsă în dibluri de
lemn de trandaführer, lemn care acum va putea fi utilizat pentru încălzirea unei mici aşezări din
Germania. Am pus chiuveta la boloboc, cu dibluri de amidon ca sa se răcească puţin încălzirea

globală, apoi am deschis usile la cabine sa văd daca totul e ok, aşa cum ar face orice român bine-
crescut. Ursula săraca era pe vas şi nu ştia cum să se ştearga la cur, aşa c-am ajutat-o bucuros,

ocazie cu care am primt 5 euro să-mi iau drone kamikaze de ei.' autor Radu Bârsan - 2022-10-27

08:12:08
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  Iohannis s-a dopat ani de zile cu Rudotel după
ce a cerut la farmacie 'medicamentul ăla cu R'.

 

 
  Vestea că Simona a fost prinsă dopată cu Roxadustat l-a făcut pe preşedinte să tresară şi să fugă
la dulăpiorul din baie unde ţine Rudotelu cu care se dopează încă din anii '80. Au trecut 40 de ani de
când Iohannis, care nu ţinea minte cuvintele până la capăt dacă acestea conţineau şi vocale, a făcut
greşeala să ceară la Farmacie 'Daţi-mi medicamentu' ăla cu R suficent să ajungă o peroadă mai, , ,

, lungă'. Preşedintele a corectat în această dimineaţă greşeala şi a luat deja prima doză de
Roxadustat. Surse de la Cotroceni spun că primele cuvinte ale lui Iohannis dupa doză au fost:
'Mă dusăi la farmacie; loai ce loai, cînd venii acasă, auzii zdrăngăneală-n bucătărie. Mă duc io.

Cărmenuţa mea spăla vase de-a-npicioarele de ierea gata-gata să cadă-n cazanu cu apă schiartă.
Mă fraților, mă speriai, ce mai....' autor Radu Bârsan - 2022-10-22 09:44:50
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  Planul B. Un ONG olandez se opune construcţiei
tirolienei Sibiu-Piteşti.

 

 
  După ce în sfârşit România a renunţat la construirea autostrăzii Sibiu-Piteşti, trecând la Planul B
ce constă în întinderea unei sârme între Sibiu şi Piteşti, primele reclamaţii cu privire la existenţa

unor probleme de mediu nu au întârziat să apară. Dacă pâna acum problema era existenţa
gandacilor croitori care trec strada fără să se asigure, un ONG olandez trage un semnal de alarmă
şi spune că de data asta victimă a tirolienei ar putea fi chiar Dumnezeu care are obiceiul să-şi bage

pula pe Valea Oltului, atras fiind de zona împădurită a bucilor de 90km. O soluţie propusă de
austriecii de la Holzindustrie Schweighofer ar fi despădurirea Văii Oltului astfel încât bătrânul

obsedat să se aplece asupra Văii Jiului, care are nevoie oricum de şlefuirea stâncilor mai colţuroase
de pe traseu. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-21 07:34:13
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  BOR plimbă baba greşită. Românii care n-au fost
s-o vadă pe Parascheva jură c-ar fi primii la

moaştele Ursulei von der Leyen.

 

 
  Doar câteva sute de mii de români se mulţumesc cu moaştele sf. Parascheva, restul de câteva
miloane aşteaptă o mortăciune mai de soi, şi ce babă ar arăta mai bine în raclă decât Ursula?

Efectiv zici că-i vie!
Un credincios ortodox în rezervă, pentru neurococi:

'Da' man!... aş da 10 ture de Germania în genunchi numa' s-o văd pe cotoroanţă-n raclă. ..primu' aş
fi la coadă să moară mama! vă daţi seama că e diferenţă între Parascheva şi Ursula ca între
Cotabiţă şi Pink Floyd...precis o să-i pună ăştia şi ţâţe pe fonduri europene ..o să rupă toate

moaştele de hoaşte!' autor Radu Bârsan - 2022-10-20 12:17:45
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  Românii mai săraci îşi mai cumpără câte un
apartament ca să aibă curent subvenţionat pentru

Dacia Spring.

 

 
  Cei mai săraci români, care nu îşi permit să plăteasca 500kWh de curent la preţ nesubvenţionat,

au început să-şi mai cumpere încă un apartament, sau măcar o garsonieră, ca să poată să-şi
încarce autoturismele electrice la preţul subvenţionat de stat.

Mirel von Gogh, proprietar de electrică, pentru neurococi:
'Sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le iei în considerare când cumperi o electrică. Dacă la un
diesel trebuie sa verifici motorul, cutia de viteze, istoricul....la o electrică trebuie doar să fi atent să o
cumperi încărcată. Mai mulţi cumpărători au fost înşelaţi şi au cumpărat maşini electrice cu bateria

la 5%. E drept că sunt mulţi clienţi care îşi cumpără electrică doar să claxoneze cu ea, dar dacă o iei
pentru deplasare atunci cu o electrică descărcată nu prea ai ce face. În locurile publice, deşi e mai
scump, nu mai găseşti loc, iar la domiciliu sari cu consumul peste plafonul de 255kWh până la care

ai preţ subvenţionat. În eventualitatea în care ţine reţeaua pentru că eşti singurul din bloc care se
mândreşte cu o electrică, factura de curent pe un an va depăşii valoarea maşinii. Dacă nu-ţi permiţi

n-ai ce să faci decât să-ţi mai cumperi un apartament, pentru a încărca maşina pe cota
subvenţionată. Asta daca faci sub 1000 de km pe luna. Daca faci mai mult, trebuie sa cumperi

două. Practic trebuie sa ai n+1 apartamente pentru nx1000 km/lună, simplu. Nu toţi ne permitem să
nu mai cumpărăm un apartament.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-20 07:30:49

                                        8 / 26

https://neurococi.ro/posts/romanii-mai-saraci-isi-mai-cumpara-cate-
https://neurococi.ro/posts/romanii-mai-saraci-isi-mai-cumpara-cate-
https://neurococi.ro/posts/romanii-mai-saraci-isi-mai-cumpara-cate-
https://neurococi.ro/dans


 

                                        9 / 26



  
 

  Adio trabucuri ieftine. Crenvurştii Pikok vor fi
accizaţi.

 

 
  Bucuria cunoscătorilor care profitau de portiţa legislativă găsită de lanţul Lidl care vindea până mai
ieri trabucuri Pikok ambalate şi prezentate inteligent ca fiind crenvurşti, a luat sfârşit. A fost suficient
ca doi membri Pipe & Cigar Club să discute despre trabucurile Padron, Cohiba şi Pikok în faţa unui

ghişeu ANAF.
Deşi pare imposibil, aşa-numiţii crenvurşti Pikok, au indus mulţi clienţi Lidl în eroare, aceştia

încercând să-i fiarbă şi să-i consume.
Un membru fondator al clubului, pentru Neurococi:

'Ce pot să zic...Pikok era o alegere bună pentru buget mic, mai ales pentru un Torpedo cu inel de
42. Cu 10 lei îti luai un pachet de 6 trabucuri, destul de ieftin zic eu faţă de 600 lei pachetul de

Cohiba Corona Especiales. Nu înţeleg cum putea lumea să mănânce aşa ceva. E penibil cât de
dezinformaţi sunt unii. Ca si crenvurşti, gustul Pikok e ridicol, nu se compară cu un Vasco da Gama
cu muştar. Ca trabuc e bunicel. Daca îi pun ăştia accize o sa fie cam 400 lei pachetul. La banii ăştia

nu se merită.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-17 07:57:44
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  Trupa Taxi a picat ITP-ul! Toba scoate nişte
zgomote ciudate.

 

 
  Trupa Taxi se prezintă la ITP din 6 în 6 luni, conform legislaţiei. Daca la verificarea aspectului

general al trupei aceasta părea să alcătuiască o formaţie muzicală funcţională, fără urme de
accident, doar cu câteva zgârâieturi de urechi, iata că la o verificare mai amănunţită s-a constatat

că trupa are claxonul spart, emisiile de noxe din trompetă sunt mult peste limitele admise, toba bate
îngrozitor iar basul ţiuie.

Autorizatia de trupa taxi a fost suspendată de la 1 la 3 luni iar redobândirea este conditionată de
înlocuirea elementelor care distorsionează: solistul, chitaristul, organistul, basistul şi toboşarul.

Practic le mai trebe un compozitor şi gata. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-16 12:56:42
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că trupa are claxonul spart, emisiile de noxe din trompetă sunt mult peste limitele admise, toba bate
îngrozitor iar basul ţiuie.
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Practic le mai trebe un compozitor şi gata. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-16 12:56:42
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  Ed Sheeran a mai pierdut o moleculă de
pigment. Bănel a găsit-o!

 

 
  Rapsodul Ed Sheeran, născut cu 4 molecule de pigment, s-a mai decolorat puţin în această

dimineaţă după ce s-a uitat la o sticlă de oţet. Din pacate pentru artist se pare că a pierdut molecula
bună de pigment, care îi conferea contrast. Rămas numai cu molecula roşcată artistul, dacă nu e

atent şi pune mâna pe vreo radieră sau dacă face duş cu apă caldă, riscă să devină primul om
invizibil.

 Molecula a intrat în câmpul gravitaţional al fotbalistului Bănel Nicoliţă de unde nu mai avea
scăpare, aşa că a fost comprimată şi absorbită cu viteza luminii. autor Dan Căpitan de Stop -

2022-10-16 10:22:55
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  Licuricii vor fi obligaţi să stingă lumina când vor
să se împerecheze.

 

 
  UE nu iartă nimic când vine vorba de economie. Mâna lungă a uniunii a reglementat prostul obicei

al licuricilor de a face sex cu lumina aprinsă. Măsura este excepţională pentru că se aşteaptă ca
numărul de licurici gay să crească, ajungând conform teoriei statistice la 50%, ceea ce este un

obiectiv major al fiecărei specii.
Purtătorul de cuvânt al licuricilor, pentru neurococi:

'Noroc cu uniunea europeană că nu ştiam ce pierd. Din cele mai vechi timpuri noi licuricii agăţăm
femele printr-un ritual destul de obositor: ne aprindeam becul de pe curuţ. Pe lângă faptul că e o

tradiţie ridicolă, ne şi ardea curu după câteva ore de căutări. Uite, ieri am ieşit să agăţ o licuricioacă
şi-am umblat prin pădure 3 ore cu becu stins. Deşi eram pe punctul de a-mi pierde speranţa ca voi
avea parte de ceva acţiune, până la urmă am simţit nişte braţe puternice de licurici vânjos care m-a

ţinut în 6 labe şi mi-a umblat la dulie. Şi-acu mă arde puţin curuţu da' mai puţin decât de la
bec.' autor Radu Bârsan - 2022-10-15 10:24:25
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  O icoana făcătoare de minuni din Caracal
interferează cu scutul anti-rachetă de la

Deveselu.

 

 
  Specialiştii ajunşi la faţa locului după ce au fost alertaţi că scutul de la Deveslu a început să

lăcrimeze, au constatat existenţa unor interferenţe ale scutului cu o icoană făcătoare de minuni, din
Caracal. Specialiştii consideră că cel mai probabil bruiajul se datorează faptului că ambele

dispozitive utilizează aceiaşi tehnologie Plug and Pray.
Proprietarul icoanei, care doreşte să-şi păstreze anonimatul, se plânge că icoana a intrat în modul
'seek and destroy': îi interceptează rugăciunile şi le anihilează, ca dovadă stând faptul că n-a mai

câştigat la loto încă din februarie, dimpotrivă.
Mirel Apevisteanu, specialist agreat de MApN şi BOR, explică fenomenul:

'Cele două dispozitive par foarte diferite pentru necunoscători, dar au exact acelaşi principiu de
funcţionare. Trebuie să crezi în ele ca să funcţioneze. Noi suntem un popor credincios aşa că ne
bazăm pe icoane şi scut. N-are ce să meargă rău! Incidentul Caracal, cum a fost denumit deja

fenomenul, nu vine decât să demonstreze din nou, dacă mai era nevoie, ca ne putem baza pe scut.
Am resetat icoana restaurând setările fabricantului şi am învelit-o în folie de aluminiu. Proprietarul
va fi despăgubit de guvern prin acordarea unui sprijin financiar lunar echivalent cu potul 6/49 al

Loteriei Române pe luna respectivă.' autor Radu Bârsan - 2022-10-13 11:38:57
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  Un român a inventat contorul şmecher care
blochează contoarele inteligente în perioadele de

vârf.

 

 
  Cum nişte dejtepţ se pregătesc să impună contoarele inteligente ca să-i taie oxigenul bunicului

când speli la maşină în ore de vârf, cel mai prost savant român a inventat contorul şmecher.
Savantul, care a vrut să rămână anonim ca să nu fie banat pe twitter, relatează:

'Toată lumea vorbeşte despre contoarele inteligente. Hai sictir!..ce contoare inteligente?..îs proaste
ca noaptea..ele sunt de fapt doar nişte contoare pârâcioase, nişte cârtiţe ale sistemului. Cum

sesizează că nu scazi consumul cu 5% cum sună la poliţie şi îţi taie energia.
Contorul şmecher al cărui prototip l-am şi montat la mine în apartament, în momentul în care

sesizează că am nevoie să-mi dublez consumul în perioadele de vârf, comunică cu contoarele
inteligente ale vecinilor mei şi îi convinge să decupleze. Nu e mare şmecherie, le spune practic ca e

contor al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi că UE a decis să-i oprească curentu la tanti
Geta de la 4. Ştiţi cum ascultă inteligenţii orice informaţie vine pe linia asta? Decuplează

instantaneu. Problema e că nu mai cuplează la loc. Orice le-ar zice, oricâte argumente le-ar aduce,
Geta rămâne în beznă. Îmi pare rău de ea, da' mai dă-o-n plm că-i mai proastă ca contoru''  autor

Dan Căpitan de Stop - 2022-10-11 11:57:46
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  Mai mulţi delfini militari au căzut de la etaj.

 

 
Ivan Fesebenski, martor la neobişnuitul eveniment, vine să infirme teoria:

'Mă plimbam liniştit când, deodată, am auzit fâl-fâl-fâl..când mă uit în sus am rămas mut de uimire.
Mai mulţi delfini dădeau din aripioarele pectorale încercând să se înalţe în văzduhul cerului. E clar

că învăţau să zboare...s-au şi învârtit de câteva ori în jurul clădirii, s-au căcat pe o statuie, dar până
la urmă au picat toţi pe trotuar chiar lângă mine. Ce zice lumea e o tâmpenie...e clar că n-au căzut
pe fereastră, cine a mai auzit să intre delfini în bloc cu interfon?... cum să crezi aşa ceva?!?' autor

Iuliu Praţa - 2022-10-10 20:01:14
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  Te aştept cu un buchet de trandafiri.

 

 
Fă-i o bucurie!

Cadoul ideal pentru ocazii speciale, zile de naştere sau Valentine's Day.
Îndrăgitul grup Rose Brothers îi va pune zâmbetul pe buze, pe masa din bucătărie sau pe maşina

de spălat cu fiecare dintre cele 12 piese lungi ale albumului.
Hiturile ca ' Aşa fack oamenii buni', 'Întăris-a Negruţu', 'Maramureş Play cu Flory', 'Pentru mândra
din Botiza', 'Io-s ficior de Sandokan' o vor da pe spate, pe burtă, pe-o parte...ce mai ... bateria la

cameră să te ţină. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-10 11:50:41
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  Sute de buncăre, folosite puţin de o bătrânică,
de vânzare pe OLX.

 

 
  Agentiile imobiliare sunt asaltate de clienţi interesaţi fie de achiziţia, fie de vânzarea de buncăre

anti-atomice, pentru cazul în care Putin mai ia multă bătaie. Mii de români intreprinzători pot fi văzuţi
noaptea cu o mătuşă pe-un umăr, şi cu lopata pe celălalt, eliberând spaţiul locativ atât de râvnit în
aceste zile. Anunţurile curg pe OLX, vânzătorii dând asigurări că buncărul este ca nou, fiind folosit
numai puţin de o bătrânică care stătea mai mult într-un dulap de lemn să nu-i strice zugrăveala, că

are vecini liniştiţi, şi ca poţi locui ani de zile în el, dovada fiind unchiul care stă vis-a-vis din
1992. autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-07 20:19:27
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  Cu trenul de la Timişoara la Constanţa cât ai
clipi! Călătorii vor fi criogenaţi.

 

 
  CFR-ul a anunţat cea mai mare investiţie în transportul feroviar de călători. Pentru că a devenit clar

că viteza medie pe căile ferate româneşti nu poate depăşi viteza unei diligenţe din 1800,
conducerea CFR, dupa un brainstorming out-of-the-box, a hotărât să transforme compartimentele în

congelatoare.
Deocamdata soluţia tehnică poate fi aplicată doar în sezonul rece când temperatura în

compartimente trebuie scăzută doar cu 2 grade Celsius, deci turiştii care vor merge la Mamaia în
perioada Noiembrie-Februarie vor ajunge pe litoral practic instantaneu.

La destinaţie, paleţii cu călători vor fi depozitaţi în sala de aşteptare iar aceştia vor fi lăsaţi să se
dezgheţe natural pentru a nu le afecta ADN-ul care, în cazul utilizatorilor CFR, conţine o genă

specială care te face să te sui în tren.
Nicolae Melcianu, purtătorul de cuvânt al gării din Câmpia Turzii, pentru neurococi:

'Îi vedeţi pe ăştia de pe peronul linei 2?..imediat se suie in trenul de Cluj care, teoretic, ajunge mâine
la prânz, dar pentru ei călătoria va părea că durează câteva clipe. I-am depăşit pe japonezi în mod

cert! E şi foarte haios să-i vezi cum se trezesc în sala de aşteptare şi nu le vine să creadă că au
ajuns aşa repede. Întreabă cine e preşedinte, înjură, se bărbieresc, şi mai cer un bilet.'

autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-07 09:54:03
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  România a lansat un submarin secret care sa
anihileze submarinul nuclear Belgorod

 

 
  Forţele Navale Eforie Sud au fabricat în secret primul submarin circular, o noutate în industrie.

Este un submarin, sustenabil şi rezilient, cu o autonomie de 600m pe curent electric, asigurată de 6
motoare de trotinetă, şi nelimitată pe curenţi oceanici. Este construit în întregime din amidon de

înaltă rezistenţă la ploaie, şi pentru întreţinere, este suficient să fie puţin tamponat la fiecare 28 de
zile.

Popei Sailmănescu, şeful bazei militare navale Eforie Sud, pentru neurococi:
'Avem, în sfârşit, în dotarea marinei militare române, o armă redutabilă. Gaura va străbate mări şi

oceane scoţând spaima din submarinele inamice. Personalul submarinului are o misiune simplă: să
găsească submarinu' Belgorod şi să-l, mă scuzaţi, fută!' autor Radu Bârsan - 2022-10-06 10:16:11
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  Conform unor scrieri străvechi, Decebal mai
avea puţin şi cucerea Londra.

 

 
  În munţii Orăştiei au fost descoperite recent plăci de granit conţinând ştirile din anul 105. Plăcile,

semnate de cronicarii Sienen şi un oarecare Ante Natrei, conţin ştiri care răstoarnă istoria, aşa cum
o ştiam până astăzi. Conform ştirilor, Decebal cucerea tot ce mişcă într-un marş ameţitor spre

Roma, pe lângă care a şi trecut fără să-şi dea seama. Romanii fugeau îngroziţi din calea viteazului
rege, fost comediant în Sarmizegetusa. De cum zăreau pe câmpul de luptă ia kakie a regelui dac,

romanii luau o duşcă de poloniu, sau se aruncau de la etaj. Împăratul Traian era pe ducă: avea
cancer, sida şi îi tremura mâna în aşa hal încât nu mai putea tăia un gât fără bavuri şi franjuri.

Ei bine se pare că Decebal, ajuns la porţile Londrei cu oastea lui neînfricată, a fost întâmpinat de
preşedintele Britaniei, un clăpăug original din New Viscri, vechi prieten de-al lui Decebal, care i-a

spus următoarele cuvinte, ce vor intra cu siguranţă în istorie:
'bă Decebale, ce căcat faci aici man?...nu vezi c-ai trecut de Roma?' autor Dan Căpitan de Stop -

2022-10-05 11:09:46
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  Arşinel este aşteptat pe Otopeni. Şeicul
Dubaiului are câteva dubluri şi ne trimite una

bucuros.

 

 
  Puţină lume ştie dar şeicul urmăreşte în permanenţă evoluţia evenimentelor din România pentru a
fi la curent cu strategia principalului competitor al Dubaiului, Eforie Sud. Mohammed bin Rashid a

urmărit cu atenţie şi îngrijorare momentul în care Arşinel se uita la el însuşi din tavan, şi a hotărât să
facă un gest de prietenie şi să ne trimită din colecţia personală un Alexandru Arşinel.

'Se ştie că avem de toate. Abundenţa din Dubai e de notorietate planetară. Am hotărât să ajut la
bobor brieten cu o bucată de Alexandru Arşinel, o piesă rară din care n-am numa' doişpe. Să mă

anunţaţi dacă aveţi nevoie de Raed Arafat că de-ăştia am căcălău, şi n-am ce face cu ei...vi-i dau pe
toţi dacă vreţi'  autor Dan Căpitan de Stop - 2022-10-04 05:54:46
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  Nuţu Cămătaru le-a pilit dinţii felinelor şi acum
are lei tactici.

 

 
  Inspirat de lecţiile de război de la Antena 3, unde vin zilnic zeci de generali care dau detalii despre

cum gândeşte Putin şi ce o să facă acesta în viitor, Nuţu s-a adaptat repede la noile trenduri în
materie de conflicte armate şi şi-a updatat 2 lei din colecţia de toamnă-iarnă.

'Nu procedam bine..io-mi dădeam datornicii la lei şi rămâneam cu datoria neîncasată. Foloseam
numai lei de distrugere în masă cu rază lungă de acţiune, dar acum m-am sofisticat. Prima dată dau
datornicu' la un leu tactic, la care i-am pilit dinţii în prealabil şi i-am rupt un picior. Acesta îl molfăie

puţin pe contribuabil, da' nu-l omoară de tot. Apoi organizez un referendum la el în familie şi îi
alipesc copii şi soţia de calorifer. Să vedeţi cum sare cu banu'!!...îmi sperie leii nu alta!' autor Dan

Căpitan de Stop - 2022-10-01 17:04:52
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  Antena 3 va primi un monitor atât de mare încât
are toolbar cu toaletă.

 

 
  Angajatii îndrăgitului post de televiziune Antena 3, care se plâng de câteva zile de dureri

musculare provocate de excursiile în jurul imenselor monitoare touchscreen primite de la CNN, au
aflat cu groază că urmează să primeasca un monitor şi mai mare.

Vestea că monitorul a ieşit cu bine din canalul Suez, cu doar 2 zgârâieturi, de-a stânga şi de-a
dreapta canalului, a fost primită cu urale de proprietarii farmaciilor din Pipera care dau asigurări

anteniştilor că au stocuri suficiente de Bengay.
Daca la monitoarele existente deja, un drum de la tastatura virtuala la butonul 'close tab' durează în
medie 1 minut, noul monitor necesită deplasarea cu bicicleta sau călare, şi este prevazut cu pit stop

şi weceu pe fiecare latură.

* Cine le zice primu' de shortcutul pentru close tab (Ctrl+W) mă-sa-i curvă. autor Dan Căpitan de Stop

- 2022-10-01 11:27:45
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