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Думата “реформа” е най-модерната и 
свръхупотребявана заявка за власт. Някой 
отново се е оказало, че има свободни бал-
дъзи, че някой трябва да уреди въпроса с 
братовото момче. Държавата е брашнен 
чувал, който се тупа непрекъснато, и как 
така ще сме на власт, ако не уредим наши-
те хора. Това е скучно, тъпо, банално, 
печално!

На политолога Валентин Вацев му е 
писнало от партиен “нашизъм”

Има една много добра китайска мъдрост, 
че умният човек се учи от грешките на дру-
гите, а глупавият - от собствените. На 
въпроса какво става с този, който не се учи 
от собствените грешки, китайците нямат 
отговор. Явно те не могат да предположат, 
че може да има толкова глупав човек.
За математика проф. Михаил Константинов 
родните парадокси нямат обяснение нито в 

западната, нито в източната философия

В патриархални общества като нашето, 
когато мъжете се провалят, на сцената 
излизат жените да успокоят децата, да при-
ласкаят угнетените и нещастните и да свър-
шат несвършеното. Забележете, че утвър-
ждаването на женското лидерство преми-
нава през хипермъжественото лидерство 
на Борисов, който разчиства терена от 
свадливи мъже и отваря пространство за 
изява на сговорни, работливи и преди 
всичко лоялни жени.

В правителственото семейство цари 
хармония и ред според социалния 
антрополог Харалан Александров

Обичат Бойко Борисов, защото олице-
творява статуквото, някак хем изглежда 
достатъчно волеви и решителен, хем не се 
бърка много. Гневи се, хвали се, получава 
контузии, заплашва, че ще ни накаже с 
оставката си и само много внимателната 
камера улавя, че не спира да се подхилква.

Културологът проф. Ивайло Дичев
 е доловил 25-ия кадър 
в новинарските емисии

Разнообразието от жестове към избира-
телите е неизчерпаемо. Дали някой ще 
плати абитуриентския бал, както се е случ-
вало, или ще направи друг подарък, това 
много трудно може да се спре. Всеки депу-
тат преди всичко е физическо лице.

Изборният експерт Димитър Димитров 
би могъл да напише книга 

“Физика на изборите”

Нека не се самообвиняваме, че ние сме 
някакъв уникален случай на манипулатив-
ност, на безпросветна подчиненост. Даже 
мога да ви кажа, че българинът не вярва в 
лъжата, в обещанията - той е съучастник в 
нея, хитрува.
Режисьорът Георги Балабанов в перифраза 
на един известен соцпринцип: те ни лъжат, 
че обещават, ние ги лъжем, че им вярваме
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В. “Труд” следи моделните тенденции

Рехава охрана на евро-атлантическите ценности 
констатира в. “Телеграф”

Потребителска информация от в. “Стандарт”©
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Ето, СДС 
мина през 
катарзис и 
това не ги 
накара да се 
самозакрият. 
Те в момента 
намират 
добра 
реализация. 
Защо трябва 
да се закрива 
НДСВ?!

Лидерката на НДСВ Антония Първанова не 
губи надежда за бъдещето на своята партия:

р р ц
констатира в. “Телеграф”

Потребителска информация от в. “Стандарт”


