
„Това, че съм параноик, не означава, че 
никой не ме преследва“ - ами прав е Уди 
Алън. Това, че не съм се подписал за учас-
тието на нито една партия в избори-
те, не означава, че не съществувам в 
подписките на няколко партии. Някои 
влязоха в системата за проверка парано-
ично, а излязоха оттам шизофренично, 
защото се намериха в подписките на 
повече от една  партия. Тази комбина-
ция има и някои предимства.

Вървят параноик и шизофреник по ули-
цата и параноикът казва:

- Срещу нас идват някакви, да минем 
на другия тротоар, че ще ни бият.

- Няма проблем.
Нападат ги, но шизофреникът ги смаз-

ва от бой. Учуден, параноикът пита:
- Как го направи?
- Лесно - те бяха пет, а ние сме десе-

тима.
Лице с ЕГН 1111111111 съществува на 

десетина места в подписките. Някой да 
се учуди много, че се е открил в списък 
на партия, за която не е и чувал? Защо 
да се учуди, след като двойствеността 
у нас вече е стандарт. Мисли се едно, 
говори се друго. Обещава се едно, върши 
се второ. Фирмата се води на един, но 
била на друг. Тези на сцената, онези зад 
кулисите. Партиите се раздвояват, 
копират, дублират. Работата се ими-
тира. Тука има Белене - тука нема Беле-
не. Полицията върши работата на пси-
хиатрията, бързата помощ е бавна 
помощ, спортната министърка говори 
академично, лидерът на най-рейтингова-
та партия - спортно. Не знаем към 
текущия момент Бисер Петното от 
кого е получил пари, от този, за когото 
каза преди един час, или от другия, за 
когото говори преди два часа.

 Защо след като всичко в една държав-
на шизофрения е двойно неясно, да е 
странно, че соросоид  е открил ЕГН-то 
си в подписка на сидероид? След като 
антиевропейци дават мило и драго да 
се настанят в европарламента, какво 
му е странното на факта, че демокра-
ти са „подкрепили“ за участие в избори-
те Съюза на комунистите? 

Не знаем на кого и да се оплачем от 
злоупотребата с единния ни граждански 
номер. Може би на националния омбуд-
сман Константин Пенчев? Не става, 

той имал същия проблем. Даже подал 
жалба до прокуратурата, но и там май 
не могат да направят нищо. Раздвоени 
сме ние до кого да адресираме нашата 
жалба: до Комисията за защита на лич-
ните данни (КЗЛД) или до armenia@pop.
net . 

Шизофреник открил, че ЕГН-то му 
фигурира в подписките на две партии за 
изборите. Изобщо не се притеснил, 
казал си: „Всичко е наред. Аз съм Наполе-
он. В едната подписка фигурирам като 
император, а в другата като коняк.“ Е 
чак такива шизофреници не сме. По-ско-
ро сме като оня докаран до бяс паци-
ент, който нахлул в кабинета на психиа-
търа и закрещял: „Вие сте крадец, раз-
бойник, бандит, грабител! Години наред 
ме заблуждавахте и ми разказвахте, че 
съм болен от шизофрения и неврасте-
ния, и всичко това, за да ми измъкнете 
колкото се може повече пари. Унищожи-
хте ме финансово, а нищо не направи-
хте за здравето ми! 

- Каква неблагодарност - кротко 
отвърнал психиатърът. - Като си поми-
сля само, че дадох вашето име на моята 
нова яхта... 

Щом слагате нашите ЕГН-та в смет-
ките си за яхти, партии любими, при-
гответе се за същите думи: „Вие сте 
крадци, разбойници... и т.н. до …слизай-
те от яхтите!“ 
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р Лютви Местан Да изнесе лекция на тема „млад и успял” 
на фона на рап хита Gangsta’s paradise.

Да хваща бюлетини с въдица под звуците на 
евъргрийна „И ловец съм, и рибар съм”.

Да развее червен байрак и да поведе 
хорото в такт с песента „Пий, куме”.

Да се върне в ролята на водещ и да произведе 
новина как се финансира в ритъма на „Искам 
да ограбя всички банки, банки”.

ÒÅÌÎÑÊÎÏ

Êîè áúëãàðñêè ïîëèòèöè äà ó÷àñòâàò
â ïîäîáíè êëèïîâå?

Николай Бареков

Бойко Борисов

Георги Първанов

Евродепутати танцуват по улиците на Брюксел под звуците на песента Happy на 
Фарел Уилямс в клип, който цели да привлече повече млади европейци 
за участие в изборите през май.
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До КЗЛД с копие до
armenia@pop.net


