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Толкова ли е трудно да се направи раз-
лика между банка и черна дупка?

Обучението по астрономия у нас куца, 
констатира омбудсманът 

Константин Пенчев 

Не питайте какво държавата може да 
направи за вас, а се запитайте какво вие 
можете и ще направите за КТБ. 

Нови ленински съботници предвкусва 
журналистът Емил Спахийски 

Политиката не е някаква идеална дей-
ност, след която всички остават с чисти 
ръце. Тя е, глупаво е да казвам, че е 
мръсна работа, но тя е на ръба на мръс-
ната работа. Тя не е за хора със слаби 
нерви и с деликатен стомах. 

Проф. Михаил Константинов 
за противоречията между хигиенните 

навици и българския политически живот 

Ако само 240-те депутати бяха негодни-
ци, България можеше да бъде Швейца-
рия. 

Историкът проф. Андрей Пантев 
с песимистична теория за 

българския народ

Аз не вярвам в разкази за зомбита, но 
на жълтите павета, където е парламентът, 
преди Освобождението са били турските 
гробища на София. Понякога имам чув-
ството, че са обладани от негативна енер-
гия...

Акад. Георги Марков анализира 
причините за парламентарните кризи

Премиер-министър на най-успешното 
римско правителство бил дипломатът 
Нарцис. 

Финансистът Емил Хърсев откри в 
историческите извори най-важното 

качество за съставяне на правителство 

Малко е смешно точно Цонев и Пеев-
ски да внесат закон за КТБ. Все едно Ал 
Капоне да организира митинг срещу кон-
трабандата в Америка по времето на 
Сухия режим. 

Бившият финансов министър 
Муравей Радев явно няма да настоява за 
анализ на резултатите от приватизацията 

Смел е по-важно от образован. Успеш-
ните бизнесмени винаги са смели, но 
необразовани. 

Поучавайки с тези думи 
великотърновските студенти, 

президентът Росен Плевнелиев не уточни 
дали същото важи и за заемането на 

държавни постове

Две трети от населението на България 
е загубило някогашните социално-иконо-
мически, професионални, статусни пози-
ции и е декласирано, лумпенизирано, 
пауперизирано.

Философът проф. Васил Проданов 
май надценява останалата една трета

Тройна коалиция
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Социологът Юрий Асланов обмисля нова 
научна дисциплина - народопсихиатрия:

И опази нас от цензура, моли се в. “Телеграф”

Избираме правителство и слагаме тигана, 
облизва се в. “Труд”
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Ако си пред-
ставим, че 
на мястото 
на народа 
имаше един 
индивид, 
веднага 
щяхме да 
кажем, че на 
този субект 
му хлопа 
дъската.

Колко зайци ще 
гръмне с един

 куршум Лютви 
Местан в новия 

парламент, чуди 
се в. “Сега”


