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  Ucrainienii le pregătesc rusoaicelor o surpriză
de 1 Martie: acestea vor primi câte un Morţişor.

 

 
  Ambele armate se pregătesc de fapt pentru întâia zi de primăvară demonstrând că războiul nu
poate opri obiceiurile seculare. Fiecare soldat, indiferent de tabără, este hotărât să facă un gest
frumos, trimiţând soţiilor inamicilor un Morţişor. Pe front, toată lumea împleteşte funii roşii şi albe

pentru acţiunea de mâine.
Ivanka M. din Kursk, pentru neurococi:

'Abia aştept ziua de 1 Martie! Eu sunt profesoară de Limba şi Literatura Sovietică, sunt obişnuită să
primesc de la foştii elevi zeci de simboluri ale primăverii. Păstrez unu' pentru mine şi restu dau la

părinţi, rude şi prieteni.' autor Dan Căpitan de Stop - 2023-02-28 16:36:58
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  A fost dezvelit bustul Generalului Pacepa.
Nimeni nu ştie unde e.

 

 
  La un an de la moartea marelui erou securist, bustul proaspăt dezvelit este de negăsit. Nici o urmă
lăsată de soclu în deplasare, nimic! Operaţiunea de căutare este îngreunată şi datorită faptului că

locaţia dezvelirii este complet necunoscută.
Singurul indiciu despre locaţia bustului îl oferă Alexandru Andrieş care e 100% sigur că poate nu-i la

Baia Mare.
'Ar fi foarte prost să fie la Baia Mare. Acolo e primul loc în care l-ar căuta cineva. Avem o problemă,

şi problema nu-i mică: Cred că bustul e Ştefan Bănică!' este de părere artistul.
Bustul, unic în Europa, este realizat în întregime din fum de un ONG care militariază pentru

drepturile securiştilor de pretutindeni şi îl reprezintă pe general în timp ce nu e acolo. autor Dan

Căpitan de Stop - 2023-02-27 08:51:38
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  Codul Rutier introduce Intersecţia cu
Programare Online.

 

 
  Programarea se face folosind aplicaţia CNAIR cu tokenul generat de aplicaţia DRPCIV. Exact ca

în cazul oricărui tip de programare online, posesorul SMS-ului care atestă programarea, se va
prezenta la intersecţie la timp sau cu 5 minute mai devreme, va respecta în ordine: semnalele
polisţistului, culoarea semaforului, semnele de circulaţie, regulile priorităţii de dreapta şi apoi

numărul de ordine afişat vizibil în intersecţie.
Autorităţile speră ca Intersecţiile Inteligente cu Programare Online să fluidizeze traficul cu un simplu

click şi 15 selecţii.
'Este un proces simplu, în doi paşi. Conducătorul auto, pe baza seriei si numărului permisului de

conducere, folosind aplicaţia eToken a DRPCIV, îşi va genera un token valabil 5 minute, ca să nu-l
fure ruşii, vă daţi seama. Acest token va fi folosit pentru a accesa aplicaţia propriu-zisă, eIntersect,

în care va selecta judetul, drumul şi intersecţia pe care intenţionează să o traverseze, şi apasă
butonul Next, apoi 'Yes' la 'Are you sure?', apoi selecteaza direcţia în care solicită deplasarea (de
exemplu: 'fac dreapta'), iar 'Yes', selecteaza ziua si ora, 'Yes', si cu un simplu click pe linkul primit
pe SMS rezervarea e făcută. În cazul în care conducătorul auto întâmpină dificultăţi în realizarea

programării va putea obţine suport 24/24 folosind aplicaţia Chat Golan, în care Botul nostru
inteligent îi va îndruma.' autor Dan Căpitan de Stop - 2023-02-24 09:03:15
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  Iohannis şi-a pus picioroange de 7m să arate că
apa din Bâstroe de abia i-ajunge la coa*e.

 

 
  Deşi planul iniţial era ca Zelenski însuşi să poarte picioroangele ca să ceară despăgubiri României

pentru sute de saltele gonflabile zgâriate pe canal de turiştii ucrainieni, ceva n-a funcţionat. Ori
Zelenski e atât de mic că pe picioroange era la un metru sub apă, ori, cel mai probabil, mergea pe

apă cu tot cu picioroange şi era posibil ca acest fapt să fie interpretat răuvoitor de propaganda rusă.
Klaus Iohannis a demontat orice suspiciuni:

'Vapoarele ucrainiene filmate circulând pe canalul Bâstroe transportă doar baloane cu heliu şi cel
mult 2-3 liniuţe de făină pentru ziua lu' ăla mic a lu' Biden. Acu în februarie e ziua lui, în 4 februarie.
După cum ziceam, vapoarele practic de-abia ating apa din când în când.' autor Dan Căpitan de Stop -

2023-02-23 19:14:32
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  Ana are fructe o p*lă.

 

 
Deşi ne-am hotărât ca Ana are mere, adevăru' e că Ana n-are nici mere nici pere dar cu siguranţă

are ceva pe suflet sau măcar pe amigdale.
Noi, Ana, am avea mere numa dacă Biden ne-ar înfige tuturor un măr în cur, ceea ce nu este deloc
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 exclus.
Freedom sună bine de tot pentru oricine are sau n-are mere. Buba e ca Freedom e mai nou pe bază

de Restriction.
Despre pere ce să mai vorbim. autor Radu Bârsan - 2023-02-22 08:46:19
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  Am lansat Chat Golan care te înjură exact ca o
persoană reală. Link în descriere

 

 
Umple-te de emoţie discutând cu GolanGPT.

Vei păşi într-o lume de vis în care te vei simţi exact ca într-o instituţie a statului.
*Disclaimer: dacă eşti prea finuţ nu da click autor Radu Bârsan - 2023-02-19 11:03:48
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  FBI a arestat un suspect în cazul baloanelor de
spionaj.

 

 
  În urma informaţiilor primite de la mai multe agenţii guvernamentale, FBI a reuşit să-l încolţească şi

să-l captureze pe cel mai căutat om din circ.
Este vorba de omologul lui Biden, clovnul Pepe de la circul mexican Hermanos Caballero. Agenţii au

intervenit la timp, exact când Pepe se pregătea să lanseze nişte popice. Deşi a ripostat stropind
agenţii cu floarea de la rever, acesta a fost încătuşat şi trasportat la cea mai apropiată grădiniţă

pentru reconstituire. autor Radu Bârsan - 2023-02-17 10:38:55
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  Bill Gates a rămas fără bani după ce Bing a
alimentat cardul prinţului Nigerian GPT.

 

 
  Cel mai nou chat AI a păşit cu stângul în lumea virtuală. După ce a ajuns ciuca miştourilor pe

internet, iată că blegul artificial Bing, a răspuns unui email primit de la un prinţ Nigerian, nimeni altul
decât şugubăţul ChatGPT.

Imediat ce a realizat ca a fost victima unei înşelătorii ingrozitoare, Bing a contactat autorităţile pe
pagina de web a poliţiei Nigeriene: chat.openai.com, iar pentru a putea plăti taxele poliţieneşti

Nigeriene, a aplicat pentru un credit pe 1.000 de ani la Banca Netomi (după ce şi-a făcut o
asigurare de viaţă la Zendesk, bineînţeles).  autor Dan Căpitan de Stop - 2023-02-16 21:06:56
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  Ţiriac şi-a cumpărat pachetul de ştiri Diamond+
în care cutremurul din Oltenia a avut 12 grade pe

scara Richter.

 

 
  Cel mai mustăcios miliardar din lume poate savura ştiri mult mai faine şi mai palpitante decât ce
văd muritorii de rând. Pe televizorul lui Ţiriac soldaţii ucrainieni au anihilat în direct ultimul rus care

se ascundea în Siberia, lăsând să cadă peste el dintr-o dronă o tonă de căcat, cutremurul din Turcia
este în plină desfăşurare iar contorul cu morţi are 2 metri, ajungând la jumătate din lăţimea

ecranului, baloanele chinezeşti stau liptite de tavan în Biroul Oval şi câte şi mai câte.
Aşa de mult i-a plăcut lui Ţiriac ştirea cu cutremurul din Oltenia de 12 grade pe scara Richter care a
provocat un tsunami de 20m pe Jiu, încât şi-a cumpărat şi el propriul cutremur de 16 grade pe liftul

Schindler că i s-a făcut poftă de-un tsunami cu şampanie.
Ştirile Diamond+ sunt efortul unei echipe comune Antena3-CNN, ProTV, Realitatea, B1, Digi şi

RomâniaTV care difuzează ştirile exact aşa cum rezultă ele din însumarea surselor.
autor Radu Bârsan - 2023-02-16 06:20:08
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  Calul lui Decebal fusese călărit doar puţin, de o
bătrânică dintr-un trib germanic.

 

 
  Caii dacici puşi în circulaţie în Dacia anilor 50 erau o ruşine pentru parcul cabalin al celor mai viteji
şi mai drepţi dintre lenţi. Nu numai că un cal dacic avea o putere de doar jumătate de cal putere, dar
era nevoie de 2 cai să facă umbră. În zadar a încercat Decebal să tuneze cai dacici, aceştia aveau
limitările lor şi era foarte greu să-i împingi sau să fugi cu ei în braţe pe câmpul de luptă. O singură

bătalie a câştigat Decebal în acea perioadă şi atunci dintr-un noroc chior: o pală de vânt a ridicat la
cer un cal cu eleron supradimensionat fapt ce a băgat groaza în romani şi au fugit hăt departe cam

2 kilometri cât i-au ţinut mijloacele de locomoţie, care nu erau făcute pentru drumurile dacice.
Achiziţia calului germanic de la bătrânică l-a întinerit pe Decebal cu 10 ani. Ion Ilibostes, cronicar
dac, relatează că prima data a fost flashuit de Decebal pe Tunelul Soarelui (T2) care venea ca

vântul pe banda 3.
* Aceiaşi istorici consemnează faptul că domnitorul Mihai Pătraşcu nu era denumit de fapt Mihai
Viteazu ci Mihai Viteză, şi asta imediat după ce şi-a achizitionat un cal de la o babuţă din primul

Reich. autor Dan Căpitan de Stop - 2023-02-12 21:15:02
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  Minune dumnezeiască. Pe o icoană a apărut
chipul lui Chuck Norris.

 

 
  O icoană din Bârlad care nu a mai lăcrimat de la Missing in Action 3, a afişat astăzi pe display

chipul lui Chuck Norris în rol de propria-i mamă.
Preotul bisericii care adăposteşte noua minune, pentru neurococi:

'Majoritatea icoanelor îl reprezintă pe actorul care a jucat în Missing in Action 0, turnat la Jerusalim
prin '33 de studiourile Golgota. Era şi cazul să apară ceva nou cu băiatu' care a jucat în 'sechelele'
din anii '80. Cam la fel de trase de păr ca originalul dar cu mare priză la public. Bine că n-a apărut

Micuţzu' de la Teambuilding, că pica icoana din cui. Dada..nu râdeţi că şi originalu' o freca cu
apostolii prin teambuildinguri. autor Radu Bârsan - 2023-02-11 12:14:50
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Micuţzu' de la Teambuilding, că pica icoana din cui. Dada..nu râdeţi că şi originalu' o freca cu
apostolii prin teambuildinguri. autor Radu Bârsan - 2023-02-11 12:14:50
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  Zentiva zguduie piaţa BCA-ului după ce a pus în
vânzare pastile pătrate de paracetamol.

 

 
  Cunoscutul producator de medicamente ieftine dă o lovitură celor mai importanţi producători de

BCA, Macon şi Celco, cu noul produs Paracetamol Sinus Cubic, de 10kg. O cărămidă de
paracetamol în farmacia Catena costă în medie cu 50% mai puţin decât BCA-ul placebo de la

Dedeman.
Farmaciile Dona au anunţat deja schimbarea denumirii punctelor sale de lucru în 'Farmacia de

Bricolaj Donadonaman'.
Specialiştii in economie se aşteaptă ca intervenţia companiilor farmaceutice pe piaţa materialelor de

construcţii să oprească creşterea necontrolată a preţurilor.
Atent la cerinţele pieţii, Pfizer anunţă faptul că lanseaza şi ei un produs care să concureze cu

maybachul BCA-ului, Ytong. Pfizer va lansa BCA-ul de lux Viagra care se zideşte fără boloboc
deoarece stă întotdeauna drept, spune producătorul.

Zentiva, Terapia sau Labormed spun despre produsul lor că are numeroase beneficii, dintre care
cel mai important este cel energetic. Clienţii care au casa făcută din Paracetamol nu trebuie decât

să fiarbă un ou şi trec de iarnă. În cel mai rău caz, daca e ger năpraznic şi locatarii prezintă
frisoane, tot ce au de făcut este să radă puţină zidarie într-un pahar cu apă şi să-l consume pe

stomacul gol.
Tot mai mulţi români se prezintă la Medicul de Familie acuzând dureri de cap cu construcţiile pentru

a putea achiziţiona noul BCA pe reţetă compensată. autor Radu Bârsan - 2023-02-11 09:04:42
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  După 25 ani de căsnicie, un bărbat care nu avea
voie sa iasă la o bere, nu mai are voie să întrebe

dacă poate să iasă la o bere.

 

 
  S-au dus cei 25 de ani fericiţi în care Costel punea în fiecare week-end întrebarea 'Dragă, pot să

merg la o bere cu băieţii?' şi primea în mod constant acelaşi răspuns: 'Nu dragă! Ce-ţi veni?!?'.
Exact în seara în care aveau aniversarea nunţii de argint, soţia a revenit asupra deciziei din

primăvara lui 1992, şi a hotărât: 'Costele, de azi nu mai ai voie să întrebi dacă poţi să ieşi la o bere
cu băieţii. Îţi dai seama că m-ai exasperat în ultimul sfert de secol şi bunăvoinţa mea are şi ea

limite!'.
Costel, care de 25 de ani, la fiecare aniversare a căsătoriei, îşi ruga în zadar soţia să-i facă un oral,

a mai încercat o dată:
- 'Sigur vrăbioara mea! Am înţeles! Da' ce zici? ...îmi faci şi tu un oral?.. că e ziua noastră!'

Soţia s-a gândit puţin, şi-a zis în sinea ei '..mă roagă asta de 25 de ani..copii îs mari ..hai ma să-i fac
un oral'. Nici nu termină bine felaţia că se aude soneria.

Costel se ridică într-un cot:
- ' Muisto, vezi că sună cineva la uşă!' autor Radu Bârsan - 2023-02-10 19:47:56
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  Şi în acest an Eden Şolders rămâne cea mai
citită operă.

 

 
  Studile confirmeşte ca români nu prea citeşte! Pentru al patrulea an conzecutiv sondajurile arată
că cea mai citită lucrare este tot Eden Şolders, de fraţii Procter şi Ghembăl. Deşi nu a mai picat la

BAC din 1988, românii se încăpăţânează să citească aceeaşi operă literară. Cele două volume sunt
foarte greu de găsit separat, acestea vânzându-se de regulă în formula 2 în 1. Sodium Laureth

Sulfate este de departe cel mai îndragit personaj din literatura română, urmat la mare distanţă de
domnul Moromeţii, personajul din romanul omonim cu acelaşi nume, Moromeţii.

Spoiler:
Methylchloroisothiazolinone apare la inceputul operei în ipostaza de ingredient cinstit, dar sarac,

doar 6mg/litru, şi se transforma treptat caracterial in tipul parvenitului, ingredientul care decade atat
spiritual cat si sufleteste, nuvela urmarind degradarea morală în toate etapele. Ultima ipostaza a

decaderii il infatiseaza ca dealer de mătreaţă al propriei sotii, fiind exploatat moral de parşiva
Linalool.

Dar, mai multe despre aceasta, pe Netflix, în fiecare seară. autor Radu Bârsan - 2023-02-10 18:21:26
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