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Откакто е дошъл в политиката ни, Си-
меон прави само едно - пипва те, из-
бърсва си носа с теб до последно като
с кърпичка и накрая те изхвърля. В ко-
ша за боклук. Знаете ли колко много
са захвърлени така!
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	� e като
хроничната хрема, твърди депутатът

от 39-ото Народно събрание 
проф. д-р Иван Козовски 

Когато тялото ти е било използвано, за
да храни дете, вече го чувстваш раз-
лично. Осъзнаваш, че някои неща са
планирани за други работи.

Секссимволът ��������� �����
преоткрива човешката анатомия

В тройната коалиция има три лъжици -
№ 3, № 5 и № 8. Лъжица № 5, с която се
хранеше НДСВ от хранилката, сега ще
стане например № 4. На ДПС пък ще се
даде още. 

Остава ���. ������
���
�������� да каже и кой гребе 

с чуждата лъжица 

В един момент човек се пита струва ли
си да се наливат пари във футбола.
Ако ще гледаме мачовете в неделя,
май е по-добре да се инвестира в пое-
зия.

����� �����
	� вече не харесва
римите, родени на стадиона 

Мисля, че наистина алкохол може да
се произведе от повечето неща, които
сте виждали. Включително и от някой
стол, зависи какъв точно е той. 

Шефът на международната
федерация на производителите на
алкохол ���	�� ��
��� ни кара

да се замислим защо седим, 
вместо да пием

Вземете всичко, което говорят Каро-
лев и Кошлуков, сложете му обратен
знак и ще получите отговора. 

Юристът ���
��� ������
предлага наръчник за бързо
решаване на сложни задачи 

Когато свирим, не може да не ни слу-
шаш, защото иначе бием! Много се
дразня и когато студентите не слушат. 

Според музиканта ����� �������-
�������� меломаните са продукт 

на тоталитаризма

Този метод сигурно е полезен сега за
Щерев, за да си обясни случващото се
в царската партия. Понеже приликата е
обичайна – нещо се взема отвън, в слу-
чая от Мадрид, и се пренася на друго
място.

Журналистът ����	 ����	!� за
политическото приложение на

метода на оплождане

Фолкзвездата ���� �������
или е дребничка, 

или претенциите є са големи: 
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Опитомяването на Русия

Искам
Дачо да
ми подари
един
мерцедес
S-класа,
че хамъра
не го
харесвам
много - не
мога да
слизам от
него,
понеже
ми е
много
висок.

В. "#������$ намира пряка връзка между
волейбола и войниклъка

Две напред, едно назад - брои на столичните
отпадъци в. "�������$

В. "24 ��
�$ показва кои са стоките от първа
необходимост  


