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А къде е Ленин?

не е орисан по рождение да обича правдата, след като е роден в
един и същ ден с товарищ Ленин. Това не е обикновена дата, това
е карма. Благодарение на “Мосфилм” знаем колко е труден и изпълнен с опасности животът на професионалния революционер.
Заради истината, която разнасял чрез вестник “Правда”, товарищ
Ленин бил принуден да живее в емиграция.

Заради флашките, които занасял във
вестник “Галерия”, Яне е заплашен от същата съдба. Самият той през сълзи призна, че
е на път да емигрира в някоя тежка чужбина.
Ще вземе Крупская и ще се изнесе.
Като казах Крупская, и се сетих за един
виц от времето на перестройката.
В Москва открили всесъюзна изложба, посветена на Ленин. Както се очаквало, вернисажът бил посетен от цялото политбюро
начело с Леонид Брежнев. Минавал партийният и държавен ръководител от зала в
зала, поглеждал небрежно огромните платна, докато една картина не му направила
силно впечатление. На табелката под нея
пишело “Ленин в Польше”. На платното
били нарисувани ливада, купа сено и палатка. В палатката била полегнала младата
Надежда Крупская. “Доведете автора!” –
заповядал генералният секретар.
Организаторите се разтреперили, хукнали
и след минутка изтикали пред високите
гости притеснения художник. Брежнев посочил с пръст картината и попитал: “А къде
е Ленин?” Авторът тихо промълвил: “Ленин

в Польше.”
А къде е Яне?
Яне е тук. Въпреки че цяла България научи
наизуст репертоара му, едва ли ще тръгне
да го изнася в чужбина. Обикновената роля
на гастарбайтер не му подхожда, а и времената на задграничните правителства останаха в историята.
Затова Яне е избрал нов подход - ще се
бори за обществено съчувствие. Ще играе
един свален на земята Дон Кихот, останал
без Росинант. Всъщност Росинантът, с
който се прочу, май беше кобилка. Откакто
я загуби, не му върви със средствата за
придвижване. Първо кобилата си отиде,
после тракторът аварира, а накрая му
откраднаха немския джип с немски номера и
седем флашки.
Тази кражба наистина не е обикновена.
Със сигурност джипът е задигнат от министър Цветанов, за да се докопа властта до
флашките. Мина цяла седмица, а нова стенограма не се появява. Нито с каскет, нито
по пощата.
Ако не ставаше дума за партиен лидер,
човек да си помисли, че колата е прибрана
от онзи, който я е дал. Този трик се прилага
в случаите, когато метресите започнат да
си въобразяват, че са незаменими. Тогава
баровецът праща шофьора си с резервните
ключове. Следват сълзи, страх и прочие.

Русата плеймейтка Златка Райкова се похвали в ефир, че е патентовала
името си. „Златка” вече не може да се използва за търговски цели,
освен ако тя не разреши.

Но Янето не е страхлив. Янето се прави
на уплашен. И като късния Тодор Живков се
опитва да провери кои са неговите хора в
партията. Нищо чудно да се разиграе сценка, позната като “Политбюро увещава
Тато да не ги напуска!”.
Докато Яне се бореше със сълзите, парламентарната комисия за борба с корупцията
и конфликт на интереси пусна по пързалката проф. Кушлев. Оказа се, че безстрашният борец срещу незаконно придобитото
имущество е успял за пет години да прибере под формата на заплати и премии половин милион лева, с което рязко е повишил
размера на средностатистическите доходи
на българските пенсионери. Явно това е
била целта на професора – да отсрами
страната, за която се твърди, че има найбедните пенсионери. Този жест явно не е
разбран от парламентаристите, които
настояват комисията “Кушлев” да остане
без Кушлев. А това е невероятен шанс за
Бойко Борисов. Ако сложи Янето на овакантеното място, всички ще забравят, че има
сересета и Цветанов. Янето ще запорира
половината държава, а телевизиите ще се
принудят да му отделят повече време,
отколкото отделят за метеорологичните
прогнози.
Да му мислят баровците, дето си взеха
немския джип с флашките!
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Калина Илиева

Ексшефката на ДФ „Земеделие” да рекламира
антирадари „Калинка”: 100% блокаж на всички
контролни органи.

Румяна Желева

Неуспялата кандидатка за еврокомисар да
отвори „Нова Румба”: школа за брюкселски
танци.

Яне Янев

Бюро за запознанства „Яне” ще среща самотници
с разнообразна партийна и сексуална
ориентация.

Лъчезар Иванов

„Лъчо” ще измести „Зрънчо” и в парламента, ако
с новия снакс дават безплатни телефони.
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