
СДС продължава 
да бъде като онзи 
възрастен човек, от 
когото не се очаква 
вече Бог знае 
какво – той няма да 
отиде да копае на 
нивата, няма да я 
изоре, но фактът, 
че го има, че седи 
на дивана в хола и 

е глава на дясната фамилия, категорично в 
много голяма степен създава успокоение 
сред целия български десен електорат.
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Вижте, има много просто правило – 
когато си в една общност на споделени 
ценности, интегритетът е ценност №1, 
т.е. това, което се казва, това се прави.

Служебният министър на отбраната 
Велизар Шаламанов вече 
само слуша и изпълнява

Зад фасадата на този човек се крие 
един звяр, един представител на Дявола.

Отцепилият се от партията на Бареков 
Ангел Славчев извървя пътя от 

“Осанна” до “Разпни го” по 
отношение на бившия си шеф

С огромно съжаление сега трябва да 
заявя публично, че сред световните 
управници, изглежда, се е появил нов 
Каин не по име, а по дела.

Украинският патриарх Филарет 
направи и от Путин библейски герой

Не съм съгласен с тезата на новите 
патриоти, които предложиха да ги приби-
раме в гета (българските роми, б.р.) и да 
гледаме отстрани как дялкат дървени 
лъжици. Българските роми трябва да 
влязат в казарма за трудова и образова-
телна повинност. Тя обаче трябва да е 
подчинена не на МО, а на новото минис-
терство на демографските проблеми и 
емиграционната политика. В тази казарма 
ромите трябва да получават трудови 
навици и да вземат 8-и клас и средно 
специално образование. В казармата те 
няма как да крадат по селата и да притес-
няват бабичките.

Лидерът на ББЦ Николай Бареков 
вече пише повиквателните

Сега вече имаме във всички сфери 
експерти, които са и управлявали, и 
могат, и знаят. А пък тези, които дефекти-
раха или където резултатите ни бяха 
слаби, вече не са в партията.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов 
с нов прочит на романа 

“Уморените коне ги убиват, нали?”
 
Хората казват: “Излъжи ме нещо! 

Аз трябва да те избера пак с отвращение, 
но ме излъжи нещо отново!”
Социологът Андрей Райчев за любовната 

игра между политиците и избирателите

Сънувал съм и Юрий Гагарин преди 
второто ми пътуване в Индия. Той ме 
посъветва, че не трябва да вземам прека-
лено много хора с мен, какъвто беше 
първоначалният ми замисъл.

За Коцето-Калки няма 
бариери в комуникацията

Страхотна новина! Нямам търпение 
да видя как брат ми страда още повече.

Британски хумор от принц Хари
около новината, че брат му ще 

става татко за втори път

Всеки с кофата си, а някои с цяла програма
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Бившият президент Петър Стоянов 
за дядовите тегоби вдясно:

Има животно, има 
проблем... устано-
ви в. “Труд” 

В. “Стандарт” в 
стила на Алекси 
Сокачев

Във в. “Новинар” 
липсват подробнос-
ти за състоянието на 
класика
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