
Епохата 
“Доган” за 
ДПС е като 
Осман Паз-
вантоглу, 
видинския 
паша, който 
отдели преди 
над 200 годи-

ни парче от османската държава като ква-
зидържава. Тя не получава политическо 
признание, но във военно положение е 
достатъчно силна, за да убива няколко 
похода на султана.
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Защо не отворят стенограмата от време-
то на Георги Първанов за разговорите с 
“Газпром”. Тогава да разсекретим всичко 
и да превърнем държавата в махала – 
“Плод и зеленчук”. 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов 
явно предпочита модела “Кореком”, 

където не всеки има възможност да влезе

Когато актуализираме списъците, тези 
хора, които нямат основно образование, 
много моля да не участват в изборния 
процес. Не може един човек, който не 
може да си напише първата буква на 
името, да ходи да гласува с интегрална 
бюлетина. Как точно той се ориентира за 
кого точно да гласува.

Ексдепутатът от БСП и кандидат за нов 
мандат Страхил Ангелов вероятно 
подозира част от избирателите, че 

гласуват като народните избраници - по 
инструкция

Ако искаме да махнем паметника “1300 
години” до НДК, тогава трябва да махнем 
и НДК и да си направим един общ парк. 
Съгласен съм, че е соц, но със своята 
височина той хармонизира с “тортата” на 
НДК.

Режисьорът Красимир Симеонов има 
предложение за нова мерна единица

Българите обичат непрекъснато да се 
вайкат и кахърят, но който смята, че в 
България положението е ужасно, може да 
си направи една екскурзия до Украйна.

Астрологът Любомир Червенков влезе в 
ролята на всенароден психотерапевт 

Бягащият или фиксираният поглед, чес-
тото мигане, каменната физиономия, изпо-
тяването, зачервяването са част от приз-
наците за неискреността на кандидатите 
за парламент. Правил съм проучване за 
президентската кампания през 2011 годи-
на и с един хронометър засякох колко 
пъти мигат в минута. Според приложната 
психология нормално е човек, който 
лъже, до 30 пъти в минута да мигне. Ако 
мигането е над 70 пъти, това вече е пато-
логия. Става дума за маниакална склон-
ност към лъжата.

Внимавайте, когато политиците ви 
намигват, предупреждава 

проф. Петър Иванов

От с. КАЛИЩЕ бежанските деца щели 
да бъдат пренасочени към училище в кв. 
ВРАЖДЕБНА. И това ако не е метафора...

Българската действителност е 
най-силната метафора, установи

писателят Марин Бодаков

Пия, защото ми е скучно, но никога не 
съм напълно пиян. Започна ли да пия 
обаче, не го правя като нормален човек. 
Мога да изпия 12, 13,14 бутилки на ден.

Актьорът Жерар Депардийо 
трудно задоволява жаждата си

На барекадата
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Социологът Андрей Райчев за 
особеностите на квазидемокрацията ни:

И сладкото излезе в нелегалност, 
съобщава в. “Новинар”

В. “ Монитор” засече председателя на ДСБ на 
физзарядка

Нова версия на Каравеловата 
песен от в. “24 часа”

©
 П

ЕТ
Ъ

Р
 Г

А
Н

ЕВ


