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  Biden a vorbit o oră la telefon cu un fals Mickey
Mouse.

 

 
  Comedianţii ruşi Vovan şi Lexus i-au făcut o farsă preşedintelui Joe Biden şi au vorbit cu el timp de

64 de minute, dându-se drept Mickey Mouse. Serviciul Secret al USA confirmă faptul că
preşedintele american s-a bucurat de o discuţie cu un fals Mickey Mouse, dar spun că era aproape

imposibil să-ţi dai seama de farsă deoarece interlocutorul vorbea engleza cu un puternic accent
şoricesc.

Preşedintele american a făcut schimb de informaţii cu Mickey Mouse dezvaluind poziţiile
submarinelor nucleare NATO pentru a primi răspuns la întrebarea: 'Mickey, de ce ai urechile aşa de
mari?!?' Biden s-a bucurat ca un copil de telefonul primit de la eroul lui preferat şi ar fi vorbit cu el şi

astăzi dar convorbirea a fost întreuptă de un apel video iniţiat de preşedintele unui stat NATO,
căruia i-au trebuit 30 de minute doar să-l convigă pe Biden că nu e nici Goofy, nici Pluto, ci celălalt:

Iohannis! autor Radu Bârsan - 2022-11-25 18:31:50
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  CFR speră ca ruşii să bombardeze trenurile
trimise în Ucraina că poate se repară aşa.

 

 
  Optimism la regionala Cluj a CFR după ce s-a deschis punctul feroviar de frontieră Câmpulung la

Tisa, pentru reluarea circulației feroviare între România şi Ucraina.
Purtătorul de cuvânt al regionalei, pentru neurococi:

'Pentru prima dată după revoluţie avem o şansă reală să reparăm toate locomotivele şi vagoanele
din flota noastră feroviară. Explozia unei rachete într-un tren CFR nu are cum să nu îi aducă

îmbunătăţiri majore. Reparaţia trenurilor CFR în ateliere convenţionale este imposibilă.
Experimentele făcute de CFR arata că explozia unei butelii de aragaz într-un vagon, îmbunătăţeşte
atât tehnic cât şi optic calitatea acestuia: uşile şi ferestrele se deschid mai uşor, bagă căldură, se

îndreaptă şasiul, tapiţeria capătă o culoare uniformă şi aproape toate roţile se învârt. Totuşi
aplicarea acestui tratament ar necesita o investiţie importantă, CFR neavând bani pentru achiziţia
buteliilor necesare. Aşa ni le repară ruşii gratis! Sper numa' să nu se prindă.' autor Dan Căpitan de

Stop - 2022-11-17 11:21:44
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  Nou-născutul care ne-aduce la 8 miliarde a scos
puţin capu': 'Ai de plm, România!'

 

 
  Specialiştii spun că e o chestiune de minute până când sugaciul 'cu nr 8 mld' se va preda totuşi

personalului medical din Mizil.
Mai multe televiziuni sosite la faţa locului în aşeptarea evenimentului au reuşit să înregistreze primul

contact. Pe înregistrare se vede cum noul cetăţean a scos curios capul afară pentru câteva
momente, s-a uitat la mobilierul din sala de naşteri, şi-a zis: 'ai de plm, mă nasc în România', apoi s-

a retras vădit tulburat în pântecele mamei.
Ileana Cosdealfa, moaşă la spitalul din Mizil, pentru neurococi:

'Nimic special pâna acu'...aşa fac toţi. Îs mici, n-ai ce face cu ei...probabil cred că dacă mai stau
puţin poate au noroc şi coboară în altă staţie, în Albania sau Nigeria măcar. De ce credeţi că plâng

la naştere? Imediat trebuie să scoată capul din nou, dar suntem pregătiţi: îl apucăm de urechi, îl
tragem afară şi-i mai tragem şi-un şut în cur ca să îi fie clar unde a ajuns. Să vedeţi ce se bucură
când întreabă speriaţi 'Cluj?' şi le răspundem 'Stai Chill!...eşti în Mizil!' ' autor Dan Căpitan de Stop -

2022-11-15 11:59:20
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  Moş Crăciun vine pe 28 că pe 25 are un
transport de mitraliere.

 

 
  Moşul a transmis agenţiilor de ştiri că anul acesta va întârzia cu 72 de ore livrarea cadourilor după
ce a fost însărcinat de NATO să ducă jucării în Ucraina. Oligarhul Moş Gerilă, principalul competitor

al lui Moş Crăciun, are sacul plin de gaze şi energie ieftină dar renii s-au îmbolnăvit recent de
platfus.

Moş Gerilă, pentru neurococi:
'Привет ребята! Aş fi putut să-l înlocuiesc pe imperialistu' ăla bătrân, dar virusul platfusului a făcut
ravagii în flota mea de reni. Ruдolf, renu' cu curu roşu, e singuru care n-are platfus dar, după mai
multe încercări, s-a împuşcat în picior din greşeală. Anu' ăsta o să duc cadouri numa' pe-aici prin

Rusia. Pe lângă tradiţionalul novicioc am în sac şi gadgeturi noi-nouţe uşor de montat pe balcoane
sau fereastre: tiroliene wireless.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-11-14 10:15:35
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  Un student român a descoperit lumea analoagă.

 

 
  Descoperirea senzaţională a tânărului student va avea un impact major asupra viitorului omenirii,
studentul fiind de părere că tot mai mulţi vizionari vor investi în lumea analoagă până când aceasta
se va confunda cu metaversul în care trăim. Senzaţional este faptul că lumea analoagă seamana

destul de bine cu originalul, fiind făcută minuţios după Google Street View. Înca exista mici
imperfecţiuni, studentul observând că nu poate să treacă prin maşini care vin din sens opus, dar

micile bug-uri se vor rezolva cu siguranţă în viitor având în vedere că este totuşi vorba de versiunea
1.0.

Mihăiţă Mihnea, studentul genial, pentru neurococi:
'Am cutreierat deja puţin lumea analoagă şi este fascinant cât de fidel este reprodusă. Fiecare

stradă sau clădire este exact acolo unde au pus-o cei de la Google, probabil a fost o muncă
minuţioasă. Sunt şi lucruri care lipsesc dar aceasta nu este defapt decât un avantaj pentru vizionarii

care vor investi în noua lume. Eu de exemplu m-am gândit să fac o fabrică de pokemoni că n-am
văzut nici unul! Lumea este populată deja cu NPC-uri dar mai trebuie lucrat la asta. NPC-urile de

gagici sunt foarte prost desenate. Majoritatea sunt grase, au curu mare sau ţâţe mici, nu e deloc ca
în realitate! Există şi NPC-uri drăguţe, evident! Am şi încercat să fac sex cu una dar mi-a fost greaţă

că trebuia s-o ating. Trebuie reglate puţin la inteligenţa artificială şi-o să fie ca-n realitate, pe
OnlyFans.' autor Dan Căpitan de Stop - 2022-11-12 08:51:41
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  Ciorbele de burtă din Cluj vor trebui înscrise în
Cartea Funciară.

 

 
  Ciorbele de burtă au fost recent retrase din categoria 'bunurilor mobile prin anticipaţie' devenind

astfel obligatorie înscrierea lor în Cartea Funciară. Preţul acestora a crescut atât de mult încât sunt
considerate bunuri imobile, iar deţinătorii vor trebui să întocmească documentaţia cadastrală pentru
întăbularea lor. Documentaţia de cadastru se întocmeşte de către un expert autorizat pe baza unei

ridicări topografice în sistem stereo 70, care trebuie să conţină poziţionarea morcovului şi a
fideluţelor de burtă precum şi delimitarea suprafeţei ciorbei.

Vestea a fost primită cu entuziasm de clujeni, care până acum erau puşi in imposibilitatea obtinerii
unui credit imobiliar pentru a achizitiona o ciorbă.

Primăria Cluj a şi anunţat programul 'Prima Ciorba', prin care tinerii căsătoriţi vor putea obţine un
credit garantat de municipalitate pentru achiziţia unei ciorbe în Floreşti.

Un cuplu prospăt căsătorit, pentru neurococi:
'Era şi timpul să se facă ceva şi pentru noi. Ne-am rezervat o ciorbă la un restaurant cochet de pe
strada Balastierei. Toate actele sunt gata, proprietarul restaurantului mai trebuie să obţină doar

certificatul energetic. Am ales o ciorbă din clasa energetică C care e mai ieftină pentru că e foarte
rece. Practic primim o felie.' autor Radu Bârsan - 2022-11-11 09:45:50
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  De mâine, poliţistul care a pierdut 15 cartuşe, va
purta muniţia la gât.

 

 
  Brainstormingul de la Secţia 12 s-a soldat cu o soluţie ingenioasă. Poliţistul blegoman va purta de
acum înainte cartuşele la gât, sub bluză ca să nu i le fure hoţii. Metoda a fost folosită cu succes în
anii '70-'80 de şoimii patriei care umblau cu cheia la gât cel puţin până-n clasa a iV-a. Pe atunci o

cheie se pierdea practic numai împreună cu copilul.
Chestorul Mirel Chioreanu, pentru neurococi:

'Prima dată ne-am gândit ca agentul să-şi lase cartuşele sub preş dar am găsit acolo 3 pistoale şi
un pulan lipsă la inventar încă din '98. Sub bolovanul de la intrare nu puteam că acolo le ţinem noi

chestorii, aşa ca ne-am adus aminte cu nostalgie de peroada comunistă.. pardon, perioada, că nu-s
analfabet...,când unu' din 3 copii de la şcoala de miliţie rămânea spânzurat de gard cu sfoara de la

cheie.'
autor Dan Căpitan de Stop - 2022-11-08 20:50:58
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  S-a lămurit! Mexicanii din ţinutul secuiesc cer
autonomie faţă de USA.

 

 
  Ne-am făcut griji degeaba! Nu ungurii din Harghita şi Covasna cer autonomie, ci mexicanii

manevraţi de Ferenc 'El Bácsi' Csaba temutul lord al paprikaşului, cer autonomie faţă de duşmanul
lor tradiţional, Estados Unidos. Confuzia este firească deoarece ungurii care cu o mână învârt
kürtőşu' şi cu una taie pomu' din pădure, seamănă foarte bine la mustaţă şi pălărie cu membrii

gangurilor de bandidos maxicani care se ocupă cu traficul de paprika, răspândind şocul, groaza şi
teroarea printre locuitorii paşnici din judeţele învecinate. O ciocnire violentă între cartelul Kurtoşului

şi cartelul Papricaşului este inevitabilă datorită intereselor divergente ale acestora:
autonom, autonom, dar faţă de cine? autor Dan Căpitan de Stop - 2022-11-05 14:20:59
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  După avioanele din anii '70, Norvegia ne vinde şi
nişte coji de cartofi să ne facem un piure.

 

 
  Veştile sunt într-adevăr bune! Guvernul României a reuşit să convingă Norvegia ca dupa ce le

cumpărăm 32 avioane F16 fabricate în urmă cu o jumătate de secol pentru doar 388 milioane Euro,
să fim eligibili pentru a semna un contract cel puţin la fel de important: achiziţionarea a 200 tone coji

de cartofi.
Nicolae Ciucă, pentru neurococi:

'Degeaba zic gurile rele că avioanele-s vechi! E drept că unul dintre ele nu zboară dar oricum era
nevoie să înlocuim avionul aflat în sensul giratoriu din Tuzla. Mai e unu care zboară dar nu

aterizează dar pe ăsta îl aduc ei şi-l lasă să cadă unde vrem noi. Restu' le chituim şi sunt ca noi!
Avionu vechi din Tuzla îl vindem armatei somaleze pentru 50 milioane dolari ca să se modernizeze

şi ei şi să-l descurajeze pe Putin.
Marea afacere este însă cea de după achiziţia avioanelor. Norvegia ne va vinde intreaga cantitate
de coji de cartofi produsă în ultimii 2 ani. Piureul din coji de cartofi norvegieni este o delicatesă. Şi

veştile bune nu se opresc aici! Suntem în discuţii avansate pentru semnarea unor contracte de
achiziţii pentru diverse bunuri: de la baterii la 20%, la păru' din frizerii.' autor Dan Căpitan de Stop -
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  Un român pompează 1 MW pe zi în sistemul
energetic după ce şi-a dotat păpuşa cu dinam.

 

 
  Românii caută soluţii pentru a-şi asigura necesarul de energie la iarnă. Un inginer din Turda a dat
lovitura după ce a montat dinamuri în câteva puncte cheie ale gonflabilei primite cadou de ziua lui.

Nu numai că şi-a asigurat necesarul de energie electrică dar şi pompează zilnic în sistemul
energetic naţional cel puţin 1 MW. Cei de la Electrica sunt pe fază în fiecare sâmbătă noapte când
de regulă inginerul consumă o sticla de vodcă, ca să-l decupleze la timp astfel încât unda de şoc în

sistem să nu ardă frigiderele românilor.
Inginerul relatează pentru neurococi:

'Am primit gonflabila de la niste prieteni buni de ziua mea, sa vad si eu cum e sa ai prietenă. După
doar câteva zile am reuşit să mă împrietenesc cu păpuşa, şi chiar să avem împreună relaţii intime.
De aici şi până la ideea de a demonta dinamu' de pe bicicletă nu a fost decât un pas. Am identificat
locurile în care s-ar putea monta dinamuri, că de-aia-s inginer, şi i-am pus peste tot. Acu', după ce

mă pământez, pompez energie ca reactoru ăla bun de la Cernavodă.' autor Radu Bârsan - 2022-11-04

09:43:33
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