ХУДОЖНИК ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ

Всеки ден излизат нови и нови неща и
проекти. Според плановете през следващата година дните няма да ни стигнат. Имаме
по две-три откривания на ден.
Заради рязането на ленти
премиерът Бойко Борисов се опасява,
че няма да има време да управлява
Като се обадих на Христо Иванов (министър на правосъдието – бел.ред), за да му
кажа, че всичко е минало успешно, в първия момент не можеше да ми повярва. В
София, като се сближим с някого, си говорим на копеле. И Христо Иванов ми казва:
“Ей, копеле, не можех да повярвам, че ще
стигнем дотам.” И седнахме малко по-късно зад парламента, за да изпием по една
бира.
Съпредседателят на РБ Радан Кънев
продуцира градски легенди
Въпросът за хибридната война у нас е
силно неглижиран. Всеки ден изпитвам
това на гърба си - с критики, компромати,
невярна информация, подвеждаща информация. Моят екип е длъжен почти всеки
ден да опровергава тази информация,
която има за цел да всее смут, да всее разколебаване в Българската армия, в българските институции.
Дори си мисля, че ако бях на мястото на
тези хора, които дават тези милиони за
хибридна война, бих си поискал парите
обратно. Защото ефектът е почти нулев.
Хибридни размишления на военния
министър Николай Ненчев
Колкото и да не ви се вярва, пия вода с
лимон. И ако се смея, сигурно е от лимона.
След уволнението на заместничката є,
снимана да спи в бар, министърът
на туризма Николина Ангелкова
дозира лимонадата
Един проект трябва да е предмет на
цялостно обсъждане, а не на някакъв пазар
- твоите 20 гласа срещу какво ще ги дадеш,
и го драскаме в тефтерчето, минаваш през
другия кабинет - а твоите 15 или 10 гласа
срещу какво ще ги дадеш, драскаме в тефтерчето. Накрая се получава прасе с крака
на пиле.
Лидерът на БСП Михаил Миков се тюхка,
че не е станал карикатурист

Допитване до народа
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Шефът на НИМ Божидар Димитров е
оптимист за националната ни сигурност:
В. “Новинар”
възбужда интереса към класическата музика
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Ако в. “Монитор”
е прав, избирателите
страдат от
кокоша слепота
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В. “Стандарт” знае компонентите
на голямото освинване

Сега ще внасят композиции с лайна от
чужбина, за да печелят.
Валери Симеонов от Патриотичния фронт
избягва евфемизмите в коментар
за производителите на зелена
енергия от оборски тор
Казал съм му на Пламен Крачунов да си
прецени дали да подпише с нас. Заявих му:
една патка мислила, мислила, пък се удавила.
Президентът на “Славия” Венцеслав
Стефанов не иска играчите му да
заболеят от модерната болест burn out.

