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Вярно е, че в известна степен хората, 
които подкрепят БСП и които подкрепят 
ДПС, си приличат. Главно по това, че пове-
чето са хора на наемния труд. Не си прили-
чат обаче ръководствата на двете партии. 
ДПС определят себе си като либерали и се 
стремят към ограничаване на ролята на дър-
жавата. А в същото време се стремят да 
овладеят колкото може повече властови 
позиции в държавата.

Актуално обяснение защо социалистите 
са за засилване ролята на държавата 

дава депутатът от БСП Захари Георгиев

Няма идеално решение нито за начина на 
броене на бюлетините, нито за гласовете в 
чужбина. Един изборен район в цялата пла-
нета също е манджа с грозде. Що за регио-
нално представителство би било това?

Социологът Цветозар Томов 
е готов за член и на световна ЦИК

Снощи ми се обадиха от задкулисието. 
Плачат с хлипове и ридания - спасявай 
положението, на държавата отказаха спи-
рачките, дърпаме ръчна, ама тя се носи по 
стръмното, помагай, трябва ни правителство 
да я спре, оле, майко, изгорехме!
Сатирикът Румен Белчев е отворил “гореща 
телефонна линия” за политически клишета

Върви се към нови избори, при това все 
по-упорито и най-вече по вина на малките 
партии. И причините са поне две - абсолют-
но неприемливото държание на Реформа-
торския блок и присъствието в останалите 
малки партии на хора, които са давали всич-
ко от себе си към днешна дата отношенията 
им с победителя на изборите да са практи-
чески невъзможни.

Бившият шеф на “Напоителни системи” 
Георги Харизанов вече се занимава с 

напоително коментиране на проблемите на 
ГЕРБ в новата си роля на съучредител 

на Института за дясна политика

Създадохме един свиреп и хищен капита-
лизъм по комунистически образец, който 
насърчава най-лошите нагони в човека и 
разрушава общността и от който всички 
страдаме и се оплакваме.
Социалният антрополог Харалан Александров 

вече не казва в кой “нов политик” 
вижда човешкото лице на капитализма

Жанрът е “реализъм”. Не знам дали е 
“социалистически реализъм”, или не, но ние 
сме си го избрали сами. Тези политици са 
проекции на нас като общество.

Режисьорът Стефан Командарев 
препоръчва документално кино за 

отразяване на българската действителност

Преди два месеца пътувах покрай Резово 
– най-южната част на Българското Черномо-
рие. Пред мен летеше един джип – отляво и 
отдясно хвърчаха фасове от цигари. Искре-
но ми се прииска на шофьора или да му се е 
наводнила къщата при пороите, или да е 
загубил много пари в КТБ.
Съвременна клетва от доц. Григорий Вазов

На дузпата
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Д-р Николай Михайлов предлага 
нов девиз на Реформаторския блок:

Дефицити в политическата система 
очертава в. “Труд”

В. “Стандарт” 
подсказва откъде 

да бъдат намерени 
новите министри

Хардпорно във в. “Телеграф”
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Кунева и Кънев 
ще скокнат в 

скута на Бори-
сов по силата 
на “дълг” и за 

тяхно непри-
лично удо-

волствие. Да 
живее моралът! 

Долу Путин!


