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Бареков бе най-големият проблем на 
статуквото, на Бойко Борисов, на целия 
ГЕРБ, на половината журналисти. Той 
плати цената за това, че не сключи опре-
делен конклав.  

Жената до Бареков Мария Календерска 
доказва, че любовта е сляпа

Както в България пенсиите в Сусурлево 
се плащат от вноските на софиянци и софи-
янци не реват, че това е несправедливо и 
не настояват Сусурлево да бъде изключена 
от левозоната, така в големия мащаб на 
Европа рано или къснo- трябва да се случи 
същото. Ако държавите имаха собствена 
валута, тези проблеми нямаше да ги има. 
Но така Германия нямаше да може да нало-
жи дойче марката като световна валута и 
щеше да й се наложи да се разплаща по 
света в долари. Затова Германия няма друг 
избор в дългосрочен план, освен да плаща 
гръцките пенсии. Или да разтуряме седен-
ката и кой откъде е.

Шефът на българското 
“Интернет общество” Димитър Ганчев 

гледа по-далеч от носа си

Много важен фактор за изчезването на 
“гларусите” от професията спасител се 
оказа въвеждането на валутния борд. Това 
уби чейнджа на плажа, който дълги години 
бе двигател и на интимните отношения на 
спасителите с чужденките.

На председателя на Асоциацията по 
водно спасяване д-р Андрей Найденов му 

се иска да стисне ръката на служебния 
премиер Стефан Софиянски за все 

по-чистия имидж на професията

Опитът на Благой Георгиев да напише 
името си върху Колизеума в България не 
заслужава да бъде толкова жестоко пори-
цаван. Историците и археолозите знаят, че 
средновековните българи са драскали над-
писи-графити по камъните на крепостните 
стени, по стените на църквите. Повечето са 
с “мръсно” съдържание. Текстът им е при-
близително следният: “Аз Пено Овчар сля-
зъх на реката за водопой на овцете. Там 
Пена переше ризи. И аз клецах Пена.” 
Двама археолози (акад. Гюзелев и проф. 
Казимир Попконстантинов) се сетиха, че 
всички “автори” са от ниски социални 
групи - овчари, земеделци, ковачи, войни-
ци. И че писанията им са на напълно прави-
лен от граматична гледна точка. 

Директорът на НИМ Божидар Димитров 
оправдава Благо Джизъса в 

археологически и исторически план

Докато някоя дама не ме заведе първо 
на ресторант, после на бар, през цялото 
време плаща сметката и твърди, че имам 
много красиви крака и изразителни очи... 
След това ме води у тях за бурен секс, а на 
сутринта ми подарява малко, симпатично, 
но скъпо бижу... та докато не се случи това, 
не ми говорете за равенство на половете! 

Писателят-политик Любен Дилов-син 
доказва, че светът не е 

устроен справедливо

Храбрите кроячи на Темида
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Дори когато говори по сериозни теми като 
хора с увреждания, президентът Росен 
Плевнелиев е в състояние да разсмее: 

В. “Стандарт” отказва да дели пивото на светло 
и тъмно

В. “Труд” припомня термини от 
Първата световна война

В. “Телеграф” 
брои 

страничните 
ефекти от 

гръцката криза
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Красотата на 
света е в това, 
че той е красив 
и многообразен.


