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Не е имало икономически срив в 1996/97. Как народът беше излъган.
Любимият сайт на Каричка! Световната банка? България преди / след 1989
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1 Аз съм вашата агентка Каричка.
Хакването на таблета.
Дата: Tue, 13 Aug 2013 21:35:22
Здравейте групарки,
Ха-ха. Гепих ви. Той си е фиксирал имейла на таблета и прочетох как ви
будалка, че аз съм казала: „Пичовете са открили огъня, а мацките са открили как
да си играят с него“.
Любимата му формула за мацките е:
Красота + Ум + Достъпност = Сonst.
Цял ден класира и прекласира, крие резултата, но ще разбера и ще раздуя.
Хи-хи.
Не се лъжете с късите панталонки. Запааарват. Такива ми се натупаха от
H&М в Дъ Мола, до който няма и едно хубаво заведение с градина.
Сега ме заряза и от вчера забива с джипа по морето. Май, отиде по старите
ни граници на някакъв Тасос.
Изобщо, не трябва да му се вярва, това ми надрънка Сами, която е от погорната степен и уж се жали, че по три пъти отвсякъде я е подготвял за важните
тестове.
Виждам, че някои от вас пишат не до групата, а индивидуално. Няма да
издам, действайте, аз съм пич групарка. Че ми омръзна, все да се литка по найголямата круша…
Шутвам писмото, че ми даде да чета от таблета за Овчарчето в Алхимика и
вече съм на края, а и ме светна, че се тепала тази книга за "проверка на нивото" от
проф. Хаджикюсев (дето, не бил агент на ДС, както съдържателят на явочна
квартира художника проф. Марчев – НЕизненадващо приятелски? скрит от
комисията за „Лов на Вещици от доноси“, защото направил Б2 почетен член на СБХ
).
За да може да се излеете, сложила съм филтър, така, че само аз ще
чета писмата с тема - subject „Carrie“. Пишете, ще ви бъда агентка 008. Със знак
полегнала осмица - оо
Дел – изтривам - скривам писмото от папката на изпратените и Ескейп от
групарството.

Пак, насред гората джипката ме бави.
Ох, къде е Змеят, та да ме оправи?

Ваша агентка 008,
Каричка оо
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Велико, но го знаят само богатите.

2 Спасението на мангизите от Революцията „Жълто

паве за Б2“, 2013.
Как в 1996-97 народът беше излъган, ограбиха спестяванията и
държавата?
Дата: Fri, 16 Aug 2013 21:43:52

Здравейте ЕВРОпеeейки, четящи тиин поеми,
Давай ЕВРОТО, плащай сметката, добре ме затапи! Вярно е, не съм
помирисвала тая кръчма Тасос. Самобичувам се чрез "Едвин гладуване": на
пъпешче с Пина-Колада в лед (Не знам от къде я влачи Пината!).
А сега важното: "Как да спасим ЕВРОТО от прииждащата Революция
*Жълто паве за Б2*?"

*** Направете тест и попитайте познати: Има ли депозит без 10% данък
върху лихвата?
От отговора ще познаете, кои са богати. В тази банка са големите пари на
държавните фирми, защото се залага на оборота чрез лихвата. А всички други
банки завиждат, но ги мързи да си увеличат лихвата. Това го знам от него,
проверете, ако лъже ми кажете.
Доизлапвам пъпешчето и допивам Пината... Наздраве... Замитам следите изтривам писмото от папка изпратени.
Ако бъда разкрита ще бягам с късите тиин панталонки в Мъртвите
сибирски полета...
Ваша вечно гладна за инфо ЕВРОпуйка,
Каричка оо

*** Каква е историята:
Когато започна Жълто паве 2013, реши да отвори базата на Световната
банка, за да провери индексите. И намери това, което предполагаше: НЕ Е ИМАЛО
НИКАКЪВ ИКОНОМИЧЕСКИ СРИВ В 1996 Г. Сривът е бил само политически.
Нагласен и финансиран от фанатици (сини боклуци) политици като режи. Евгеню и
сие и богаташите (по-късно известни като кредитни милионери) и с мощната
подкрепа на "новите ни братя" западни "псевдодемократи и агентпосланици" и
колегата
007.
Като
маша
в
ръцете
на
гяволите
възторжените
улични революционери - лумпени разклатили държавата и изгодно за гяволите
фалирали банките с инфлация на лева. Народът изсърбал попарата, загубил парите
си и много държавни имоти станали частни за жълти стотинки.
*** Поуката:
Ако си богат бъди десен, ако си беден бъди ляв.
Беден десен = лумпен. Богат ляв = оли г рах.
*** Къде си държи ЕВРАТА?
Лапвам от пъпешчето и отпивам от Пината в ледена плоска чашка и
продължавам инфото. ЕВРАТА държи в Коперативна базарна банка, щото му
харесва девиза "Пациентите са ни любими". Да, ама не.
Причината е, както се досещате, че богатите (Б2, ИФ, Ц2 и сие) са
направили новите закони винаги в полза на бедните! Налиии???
Вижте в банката има депозити, които не ги лови 10% данък лихва. Как става
това? Ами просто, депозитът е безсрочен, а законът на Б2, лови само срочните. Хихи.

Нещо гали моят слух, някакъв ауспух?
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ВМЕИ ковачница за Змейове.
Ленин, Набоков и нашичкият Змей.

Здравейте 4-те невинни омагьосани във ВМЕИ "Владо Ленин",
Ще ви спася! Тайната поза формула на спасението е: Интеграл от корена на
Змея до ПИ.
Първо той - нашичкият изкарал „6“ по Историята за змея политически
„владетел на света“ – „Влади-мир“ Ленин. Защото бил радиолюбител и с тайното
си радио слушал забранената заглушавана радиостанция „Голос Америки из
Вашигтона“, и знаел всички „забранени новини“, и така ги коментирал в часовете
по „История на КПСС“, че асистентката си мислела, че отличният студент се
подготвя сериозно по нейния любим предмет.
После нашичкият препрочел "оная приказка" за колежката нимфетка
Лолитка, дето мръсникът я упоява с билки и действа, но първоначално не се
възползва! – К’во да кажеш? Това е то, световна литература и разбира се от
„литературен змей“, „Влади-мир“ и то наш славянин!
"Никога от Ренесанса насам сексът не е пресъздаван така поетично, а също
и така еротично, както в *Лолита*" на Влади-мир Набоков.“ - казал Морис
Ку-тюрие.
И нашичкият решил да стане билков Змей. Намислил да го направи - чрез
билки? Колко му е?
Ама трябвало да се става рано и да се берат билките, но нашичкият му
намерил цаката и не бере, а си ги купува. Е, прави някаква работа, щото вади
извлек от тях и после изнамерил най-доброто съотношение. И наистина се
почувствал Змей, когато и най-хубавите почнали да го търсят заради неговите
билчици.
Сега ми е ясно, защо уж се жали Сами. Опитала е от билчиците.
Постепенно нашичкият вече, така се нацепил със собствените си билки, че
се превърнал в супер ЗМЕЙ.
Ужас! И сега му се пощело да похити 4-те невинни най-добри същества
като ги превърне в НИМФИ. В кръчмата от кухия си пръстен ще им сипе от
омаята!!!!!!
Но вие вече знаете формулата и ако глътнете омаята, веднага заемете
спасителната Кама Мутра поза: Интеграл от корена на Змея до ПИ.
Сега знаете! „Опичайте си акъла“ - както казва баба ми! Остават само 4
седмици до фаталния спасителен ден Х в кръчма Ботуш.

Бу-бу-прас в гората глуха
дъни змейската ауспуха.

Вземи билки, запали ме, направи ме пепел... - пее си ЗМЕЯТ.
Каричка оо
П.П.

Благодаря на чаткащите, които поглаждат Котето по косъма.
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Олеле, не
ме жалей,
ей, спаси ме
Змей.

След толкова тъпотии да се овъргаляме в стихче.
Намерих му Тифтерчето (без Б2, ИФ, Ц2) от онова най-хубавото време,
записано на таблета:
С Дяволчето Джинка
в една градинка,
аз въртя педали
и вятърът ме гали.
Вее се поличка
пее в мене всичко.
Цял ме е обзела
надеждата смела
на меката шума
да се спука гума.
Вее се поличка
пее в мене всичко.
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Май съм се отвил,
в съня си мил
или плод на винце
е сънят ми Джинце.

Любовното стихче и мъжката диета от скариди и
стриди.
Здравейте 4-чицата катерички без катеричока,

Награда за първата, която си признае, че тя е дяволчето Джинка.
Спокойно, ако всичките ви е прелъгал с едно и също стихче, няма да
кажа.
Ваша Каричка оо

Значи к’во? Омръзнаха ви спортните 3-чици и работите за олимпийска 5тичка?

П.П. Ботев ряпа да яде, вижте само вее с пее...

Добре де, тренирайте с печени майстори топло-водопроводчици. Виждам,
че някои имат нужда да им споделите вашите майстори да им продухат тръбите, за
да не се изложи дамския отбор.
Негово Величество благоволи да ви поздравя с наближаването на Деня Х
Ботуш. И ми нареди на 10-ти да изпратя тъпия шофьор Мундьо до Солун за стриди,
а готиния братко Питко в Созопол за дребните скариди (Дали да не го придружа?),
че трябвало да мине на "спиийциалния" белтъчен режим за цяла седмица заради
5-тичката. Щом толкова се бори за качеството на собствения си белтък, мисля да му
предложа да лочи Пина Колада, защото тя е докарана до абсолютно желания цвят
и вкус, само за съдържанието не гарантирам.
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Ах? Изкочи ми
душичката.
И застъпих си
поличката.

Това откритие ми напомни за колегата „ранобудния“ агент Будо от 8-мо Главно ДС,
който бил освен с три ореха в джоба, но и "с два патлака, всеки от които по-голям
от другия" (според Дилов - red). Обектът ЗМЕЙ очевидно, като Първия др. Живков
и Император Наполеон Първи може да върши три работи едновременно, защото
така плъзна косматата си ръка между дългите ми плътно затворени нежно-сочни
бедра, че за да му отвлека вниманието, рискувах да ми скъса червените гащички,
които прилагам, като веществено доказателство. И досега, не мога да разбера, как
успя да ги скъса само с една ръка. Защото гащичките са професионално агентски от
секретния елитен завод "Червена знаменоска", село "Чавдарци".
За да бъда защитена от посегателствата на западняшка сволочь, настоявам
да ми се осигурят бронирани червени чорапогащички от московския завод
"Красний танкист", каквито е подарил снощи др. Полковник на колежката Джибра.
Така и аз с основания ще мога да рецитирам стихче от любимия поет - агент на
СеСеСеРе:
Тя е бронирана чак до петите...
И бронебойни патрони няма открити,
няма открити...
Предлагам обектът ЗМЕЙ да бъде натикан в „курорта за скаути“ Белене,
белкем се оправи и построи АЕЦа, след референдума след 30 години. (Това е то,
гениалното агентско предвиждане! Бел. Кари.)
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Разкритите досиета на агентки от ДС. Обектът ЗМЕЙ да
бъде натикан в „курорта за скаути“ Белене.
Здр. 4-ри агентки от ДС - група "Попара",
Разкрити са досиетата ви агентки: Джинка, Джанка, Джибра и Джунка.

Подпис: агент Джинка
Очаквайте следващите доноси от колегата Сноудън в процес на
разархивиране...
С много здраве колежки агентки,
Ваша Каричка оо

Из Досието на агентка Джинка...
Строго секретно 66-то отделение на ДС! Донос: 145326 плюс
Успешно се внедрих в колектива АИС при ВМЕИ Ленин с ръководител обектът с псевдоним ЗМЕЙ.
Задачата беше да проверя изпълнява ли се партийната повеля на
Априлския пленум за задължително ползване на презервативи "Красний
пролетарий". Още на първото комсомолско събрание успях да му бръкна в джоба,
докато той с огромно внимание си водеше записки по доклада на комс.
секретарка, която очевидно е избрана поради отлично напъпилата й блузка.
Резултати! Джобът му беше скъсан и установих, че там държи не презервативи и
не два, а три много приятно твърди ореха, които изпълниха нежната ми ръчичка.

П.П. Както се вижда колежката Джинка е благодарна за стихотворението,
"толкова - колкото" любимата на Великия Гетсби в 3-Д с Леонардо ди Каприо .
Благодаря на всички ви, групово или индивидуално идентифицирали се с
любвеобилната Джинка.
Да живее Царят!!! Защото, най-после каза истината: "Протестиращите са
лумпени, а телевизиите и журналистките, които ги поддържат - продажни на
олигархията!"
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Сватбата на Змея. Шаферките с рокли от Валентино.
Здр. 4-те златни шаферки,
Сватбата на Змея е скоро! Официалната покана очаквайте във вестниците!

Мис: Ох, къде ли ми
е Змея?
За да му попея.

Хи-Хи! Ще ви уредя на кастинга за шаферки, аз съм в журито. Пък и вие
отговаряте на главното условие, да не сте НЕпрофесионални агентки, което личи от
разкритите досиета. Хи-хи! Добре сте си живели някога живота с две заплати и с
Топлофикация. Задачата е да пазим булката да не избяга. Защото Змея ще си краде
булката. Нали се сещате, като във филма с бащата на Марта Вачкова - "Мъжки
времена" по разказа на Хайтов. Сега на връщане от морето мята булката на джипа
и всичко ОК. Да, ама, кумът принц Алберто от Монако едва успя да опази неговата
булка да не избяга преди сватбата. Затова Змеят го е наел за кум, щото трябва опит
(като на Вачков) в тая работа. Пък, понеже е от малко княжество, кумът не взима
голям хонорар.
Аз информирах Змея, че вие сте си заделили и ще услужите с от ония
професионалните ви руски бронирани чорапогащи КОЛГОТКИ ТАНК, щото булката
трябва поне до сватбата да се опази. Нали си спомняте за гафа на Даяна с хубавия
лейтенант - охранителя.
Змеят си е харесал да краде сладкишчето мис Вели, дето се класира
5-та на Мис БГ.
Ама за него тя е първа и пусна 100 смс-са за нея. "Жените са пускали
повече смс-и и спечели оная ЮС селянката. Затова не е избрана Вели, щото жените
не разбират от жени".
Змеят мисли, да въведе от следващия път, да се гласува на отделни
телефони от мъжете и от жените, за да се види реалната оценка.
Роклята на булката няма да е като на Кейт, щото Змея не харесва такъв
островръх корсаж. Змеят харесва закръглени стегнати форми, каквито може само
Валентино. И вашите шаферските рокли ще са от Валентино.
Затова ВЕДНАГА СИ ИЗПРАТЕТЕ МЕРКИТЕ...!!
Гледайте талията да е 70% от ханша. Бързо фитнес!!!
90-60-90 ?! ВАЛЕНТИНО ЧАКА.....!!
Вашата Каричка

оо
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Ако?!!! Ако, бебето бъдещ Хитлер вече не е пораснало, обучено от
мамичката жертва на протестите?...
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Бебето на Змея, Манекен пис, Рускините, следващия
Хитлер и най-успешния министър-председател
граф проф. Орехарски.
Здр. 4-те бивши другарки,

[Цензурирано...]
.......Поздрави приятелките!!!
.......Горещ морски прилив от Змея.
Ваша Каричка

Препращам ви частичка от писмото морски прилив от Змея:

оо

Здравей Моjто консилиери Кари,
[Цензурирано...]
Случи ми се случка:
Вчера един националист продаваше грозде Хамбургски мискет на пазара.
Реших да го избъзикам и му викам: "Сложи 2 кила от любимото грозде на Хитлер".
Той така се зарадва, че ми сложи едно кило повече, безплатно.
След този успех, днес под чадърите на пясъка на плажа за олигарси, мойте
руски графини ги бъзикам, викам им: "Сега ще поръчам от Любимото грозде на
Хитлер". Всичките викат: Нет!!! И се хвърлиха да ме бият!!! Шегичката въобще не
мина, едва се отървах.
Почти бях вече забравил неуспеха и от шезлонга гледам на първи ред до
морето, една наперена хубавица майка обучава новопроходилото си бебе с пишка
- "мужчина", както викат рускините. Обучаваше бебето, като го буташе да пада по
дупе, та после само да се учи да се изправя. Простотия - очевидно затъпяване от
протести по жълтите павета. Всички наоколо бяхме на страната на горкото бебе и
явно неодобрявахме тази простотийка на мамичката. За да си отмъстя на мойте
рускинчета им викам: "Вижте, така се възпитава бебе и после се чудим от къде е
дошъл Хитлер".
И тогава, дойде изненадата.
Третият път, когато беше бутнато по гръб, бебето си вирна пишлето и
направи пиш право в носа на мамичката. Това предизвика дружен заразителен
смях. Смееха се дори тези, които не знаеха причината за смеха. Хубавите ми
рускинчета се развикаха Брюксел - Брюксел, явно намеквайки за известния
Манекен пис в европейската столица. Като се чу Брюксел, всички яки българи и
други евроазийци се изправихме и дружно запяхме химна на ЕС: "ЕС-ЕС юбер алес"
Съпроводът беше от устните хармонички на български и румънски роми,
отпочиващи след годишния ЕС гурбет.
Рускинчетата останаха очаровани и обещаха да не ни освобождават от
ЕС, още поне 20 години, докато непостроим АЕЦ Белене, през целите следващи
четири мандата на най-успешния м-р председател граф проф. Орехарски.

Опа-опа, давай Змей?
И не ми се смей!
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Змей, не се
прави на бей,
а мотора ми
загрей!
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„Протестът Жълто паве за Б2, ИФ, Ц2“ с д-р Гьобелс и
резача на парното Йолю?
Законите на Каричка за интелигенцията ала Карл Маркс.
Здравейте 4-те интелектуалки,

„Протестът Жълто паве за Б2, ИФ, Ц2“ е с подкрепата на възкръсналия
оберщурбанфюрер д-р Гьобелс и резача на парното Йолю.
ПРОТЕСТЪТ е организиран и обслужва само мафията Б2, ИФ, Ц2.
Десни демократи не се оставяйте да бъдете лъгани, нямате шанс да
спечелите при следващи избори.
"Протестът Жълто паве за Б2, ИФ, Ц2" е най-голямата измама за 23-години
мръсен антисоциален капитализъм в Б.
Големият парадокс е, че задкулисният протест, за който никой не си
признава, че го е организирал, обявява, че се бори с задкулисието в политиката.
Безкористно, някой може ли да повярва, че задкулисен протест се бори с
задкулисието в политиката?
Арх. Генчев мотивира протеста с необходимост от борба с задкулисието,
тоест със скритото непублично реализиране на политическата власт. Той има
предвид политическите компромиси на управляващите. Нека да разгледаме найяркия такъв случай - раздухан като повод за протеста. Случаят Пеевски. Това беше
един опит на управляващите в държавата да се възстанови правовия ред. Тоест, да
се намери човек достатъчно решителен да пусне в ход държавната машина, за да
бъде арестуван Б2 за мафиотски престъпления (случая Мишо бирата, Тефтерчето,
полицейския и данъчен рекет върху богати (Гриша Г. , Донев, Павлов,…),
Мошеничеството с Бюлетините, Незаконното влияние чрез тайни разговори с

прокурори и другите известни и обществено доказани извършени беззакония и
най-главното престъпление Изоставянето на бедните - социалната функция на
държавата).
Какво се получи, Б2 успя да плати, за да мобилизира "точно задкулисно"
освен своите симпатизанти и сините боклуци и благодарение на "евро и прозападната мофия" - всякакви поддръжници на интереси от дипломати до
икономически агенти (Стефан G. ) постигна своето измъкване.
Много често журналисти задават въпроса на протестиращите: „Вие за Б2 ли
сте?“ И отговорът е: Не!
Обаче, когато се попита „Ако в резултат на протеста и следващи избори се
върне на власт Б2, вие съгласни ли сте?“ Винаги отговорът е: Да!!!
За тъпата роля в протеста на интелектуалците и журналистите.
В българското общество от години е залегнала тезата, че интелигенцията
трябва да е винаги с народа. Тази теза е дълбоко погрешна. Защото интелигенцията
е просветената част от народа и трябва тя да води народа, а не да се влачи след
някоя излъгана част от народа. И интелигенцията не трябва да интервюира и
показва лицата на протестиращите дебили и така, да ги подтиква към съзнание за
значимост и за нови подвизи в простотията на протеста. Не случайно, дори Царят
обръща внимание на вредата за икономиката, причинена от простотиите на
протеста и спазване на демократичните принципи за 4-годишна периодичност на
изборите.
Винаги има части от интелигенцията, които защитават групови и
ненационални интереси.
Затова са толкова смешни леви интелектуалци (Светлин) застанали зад
десния протест в полза на Б2..
Но най-върховно смешни в протеста са сините платени (сетете се от кого?)
професионални революционери: Режи. Евгеню готов винаги да легне пред
амбразурата (белия рейс);
ВечноГладния Едовин; ДоматенияГуро –
Обутия; Новите "Ловци на вещици от досиета" ЧерноСлов Ристо, СладкоЛъжка
Катерина,…; Иконом Красин (пак Червен) от Инст. за непазарна икономика;
ДебилЙолю и тям подобни.
Така се стигна до обективно измерване на успеха в икономиката чрез
ЗАКОНИТЕ НА КАРИЧКА ала Карл Маркс.
Интелектуален Б2 Капитализъм е: Да имаш топлофицирано жилище и да
си махнеш радиаторите и после през зимата от студ да седиш в къщи с шапка.
Интелектуален Тошо Социализъм е: Да имаш топлофицирано жилище и
да се бориш с топлината, като си отваряш прозорците, вместо с крана да намалиш
силата на радиатора. Като резултат от разхищението, да си докараш Б2
Капитализъм.
Познайте? Такава развита интелигенция ходи ли на протест в полза на
мафията?
Ваша интелектуулка, Каричка
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Бъди
Змей, не
се рей!

Уважаеми агентки от соц. години група "Попара" Джинка, Джанка, Джибра и Джунка,

Благословения Змей и Орден „Rusty mountain“ за
агентка Джинка. Тъпите френски и английски посланици.
9

Честито БЛАГОСЛОВЕНИ,
Пропадна протестът на Б2 (Бунаци плюс Буклуци)! Щастиеееее!
„Една му с билки раната върже,
друга го пръсне с вода студена,трета …“
Хей, Змеят се оплаква, че е БЛАГОСЛОВЕН, повече от юнака на Ботев:
„Една ми потъна в „прекрасния битовизъм" с „чувство, с което някои сме
БЛАГОСЛОВЕНИ да живеем“ сред прежулени спасители (от есенна примоция),
втора му е БЛАГОСЛОВЕНА „че е затънала в златист ИНФОпоток“, трета е
БЛАГОСЛОВЕНА резачка на парно, орденоноска "контестираща орден" на първи
ред на протеста „Рот фронт“ на Б2, ИФ, Ц2, fourth BLESSED as flying bee Фигаро
„засега съм тук, т.е. там“ …“

Обявявам и изпращам на Президентшата предложение за награждаване
на агент Джинка с орден „Rusty mountain“ (Планината дърта). За върховно отлично
изпълнение на поставените задачи (включително жертване (със скъсване от обекта
на разработка - Змей) на червени важни лични вещи (гащички!)) и във връзка с
кръглия й празник (годишнина) – „25 дни (години) от отрязване на парното“!
Орденът се осигурява благодарение на забележителната идея на здравия пич
Външния ни министър, който успешно икономиса ордена от тъпия нахален френски
посланик. Посланик наместващ се абсолютно недемократично (взимайки страна)
в най-нормалния политическия живот на нашата супер суверенна страна.
Приканвам и останалите агентки да се активизирате, защото скоро ще
имам на разположение и ордена предназначен за още по-тъпия и нахален
посланик на Англия (която заедно със САЩ по предложение на „демократа“
Чърчил изби 10-ки хиляди мирни жители българи чрез непровокирани
бомбардировки върху градове – невоенни обекти във Втората световна война).
Напомням, че „да спасиш поне един човешки живот е най-великото нещо, което
човек може да направи“ – това е лайтмотива на великия американски филм
Списъкът на Шиндлер.
Обръщам ви строго внимание за най-сериозно изпълнение на задачите за
почистване на жълтите павета и забранявам контакти с агенти Мишо Шамара,
Мишо Константинов и други Мишоци…
Вземете се в ръце интелигенцио (О, неразумни юроде!) и знайте кой е Б2!
Б2 е Бога за Българите тъпеещи по жълтите павета.
Да живее - възкръсне Мишо Бирата! За да може да се гарантира, най-после
отдавна готовото, топло местенце за Б2, защото и той си е резнал парното.
Напред към Соц. Капитализъм с Топлофикация и без концесии за
„Софийска вода“ и Златото и Електрото…
Полковник Йолов

(Пиша под строгата диктовка на вашия др. Полковник,
който е опрял дуло на голо до ОО-то ми. )
Ваша лична агентка Каричка
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Вели, засега моем само да те уапем за гъзо.
Четене на „Woman Today“. Златните рибета. Цветята и точното време.
Господ избира социалист. ад.
Здравейте драгинки,
Работя до последния момент за пресни агентски доноси:
Шаферката Джилана нямала време за е-поща, чела само писмата на
читателките в „Woman Today“ защото нейна приятелка й казала, че писмата от
списанието помагат в интимния живот.
След една година четене, написала до списанието: „Give me back my
money for a year reading and orgasm did not get ...“
Шаферката Джарка, след като се върнала от благословен 5-звезден курорт
на морето, пуснала в аквариума двете златни рибки, които хванала при Слънчев
бряг. Постарала се да постигне благословен 5-звезден комфорт за златните рибета
и, за да се почувстват и те като в славните води на Слънчев бряг и хванала Котарака
да пикне в аквариума…

Шаферката Джидона благословила с инфопоток приятелка:
- Представяш ли си, всеки път, когато отивам на среща с гаджето, той ми
подарява изсъхнали цветя!
И получила отговор:
- Ми що не опиташ да отидеш навреме?
Шаферката Джинка попитала Господ Бог:

-

Кой ад е по-добър – социалистическият с радиатори или
капиталистическият без?

Господ отговорил:
- Разбира се – социалистическият: ту кибрит няма, ту не докарали гориво,
ту ремонтират казаните, ту дяволите са на протест? - партийно събрание на
жълтите павета…
Змеят и Вели, без шаферките, „гледали в лятно кино по време на дъжд“
(ала Радой Ралин) 3D любовен филм „Великият Гетсби“ и слушали как нежно си
говорят героите. Вели гушнала Змея, не се стърпяла и рекла:
- Чувай колко нежно си говорят ората. Да земем да прочетем малко книги,
да се пообразоваме…
След месец четене Вели рекла на Змея:
- Искам да ме обичаш като Ромео, да ме ревнуваш като Отело, да ме
любиш като Казанова!
Змеят я погледнал, премигнал, па рекъл:
- Вели, засега моем само да те уапем за гъзо, щот съм на „Баскервилското
куче” и „Моята борба“…
Ваша доносничка,
Каричка

Хайде
Змей,
не
блей!
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