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Някой трябваше
да го каже!

Брой 1
11 октомври, 2022

Ето кой кара камиона!

”

Това сигурно е най-голямата
помощ, която България е
оказала на Україна. Тук отново
проличава инициативността на
българина.

Камион ме
блъсна…
Ако ми позволите, уважаеми
читателю, да перефразирам
една велика песен на Тодор
Колев за това заглавие и да го
свържа с новината, че български
камион в взривил Керченския
мост оня ден.
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Не ходете
в
Америка.
Там много
боли!
Корейкин

”

Правителството
на Великия
Резидент не дава
да се изнася
оружие.
Ние, като нация, обаче, ще му
намерим колая.
Сега очаквам да има износ на
буркани с кисели гранатки и
кондензиран сос от молотов в
същата посока.

Наша баба
разкри
шофьора на
камиона!
Уникална снимка се появи
часове след като Кримския мост
беше взривен.
Баба, минаваща наблизо е
успяла да заснеме злосторника
и
предостави,
експлозивно
правата само за вас.
Всякакво съвпадение с истински
лица и събития е случайно!
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Уникална
находка

Дневникът
беше с такава
корица, казват
очевидците

В дебрите на черния интернет,
успяхме
да
намерим
подхвърлено едно тефтерче,
което се оказа дневникът на
един наш изявен и горд
политик.
Повечето страници бяха
откъснати със голям зор, но
една ни направи впечатление и
за това я възродявамe тук.

7:55
Всичко, което е написано е 1:1 с това, което намерихме.
Правихме също АНАЛиз да докажем собствеността му.

202.
(годината
не се чете)

7:42

”

Ха ха, кой сега е номер
еднооооо с празно голямооо
черво.

7:30
Седнах да акам. Не става!
Много се напъвам и докато го
правя се чудя какво толкова ми
се случи, че сега е зор? Как
може да има хора с пари, работа
и да са толкова щастливи, а аз
едно лайно да не мога да
друсна като хората. Предатели!

7:40
Още не става. Нацията това съм
ааааааааз. Вече съм в
парламента, ще им покажа
аааааз. Всеки, които не е с мене
е срееееееещу мене. (ох олекна
ми).

Пия мляна ръж, защото това пие
истинския българин, а и нямам
пари за три в едно, пък дори да
имам, няма да ги дам, защото
три-в-едно е мръсна дума, също
като чет-вор-на ко-а-ли-ция.
Наблягам на думата вор (който
панимае, панимае.)

8:00

7:45
Започва работния ми ден. Как
да разбера кои са предателите?
Е това е лесно – тези, които не
са като мен са срещу мен (още
от детската градина).

Хайде сега сериозно – нашата
нация не е като другите нации,
си мисля, докато се загащвам и
се прибирам от външната
тоалетна. Вътрешните благинки
не са за истински българи. Ние
трябва да сме натурални и да си
Продължава на страница 3…
държим на традициите. Дейвид
Черни (ахаха изненадах ли ви,
че го знам) беше прав човека, че
Пилот на
сме една голяма тоалетна и аз
самолет си
искам да си остане така.
търси
Тричането също е традиция,
кемтрейлс
лагерите, народния съд,
ентусиаст за
грабенето на мандрите (от къде
тандем полет
идва кашкавала?!?!)… абе знате
за какво милея.
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А аз какъв
съм? (екзести..
абе таковата…
въпрос)
Истински българин !!!!11!
Аз съм мързелив (че кой не е?!?)
– дай ми само да ям (ако има
какво) и да чакам всичко
наготово, защото и да правя
нещо по-различно, резултатът
ще е същия, защото нямам
късмет.

Мен ме мързи да уча. Знанието
не е донесло нищо добро.
Доказателства? Виж кой сега ни
води държавата. Мекерета
някакви. Харвард- марвард. А
кой е втори по процент ааа? Бай
ви баш възрожденец с пищова.

Много ме е яд на комшията,
‘дето спечели от тотото и сега е
курназ, като ме срещне в
коридора, ‘щото има пари. То и
аз скоро ще имам, па да го
видим и после, хахахахаха
ахахахахахаха.

Някой, трябваше да го каже!

Най-мразя да
съм за някого, аз
обичам да съм
против, защото
омразата ме
кара да ми тупти
сърцето
българско,
юнашко и песен
да викна запея,
песен за мене
хайдутин,
хайдутин, още
бунтовник.

17:00
Денят беше успешен, знам вече
кои са предателите. Няма нищо
общо с това, че живеят в една
страна с мен, а какъв им е
манталитета и какво мислят за
мене. Така започна и моя идол
Zитлер, така, че почна и аз, пък
докадето я докарам.
Предатели !!!!! Идвам !!!! Ще ви
изям! Няма да ме спрееетееее!

Край на страницата

От издателя
Това малко вестниче има за цел
да ви разсмее, но може и да ви
накара да се замислите.

Аз мисля, че жената е само да
готви и мие и от време на време
да ми полива градината с
маркуча, ако се сещате де,
ахахахаха. Имам голям маркуч!!
Най-обичам БЪЛГАРИЯ. С
главни букви, защото е моята
родина и аз я обичам защото е
моята родина, защото я обичам.
Ама по-обичам Русия.

<3

Ако намерите някоя новина за
пълна с грешки, можете да
станете част от екипа и да я
оправите. Ако имате идея за
новина - също така пишете.

Всички съвпадения са
случайни. Всички търговски
марки са собственост на
собствениците им.

12:00
Не харесвам хора, които се
усмихват – те крият нещо, найвече мислят, ще от мен сърма не
става… Аз ще има дам да се
разберат, мамица…Предатели
ньедни. (Бел.ред: Тук се
забелязват петна от слюнка).

Време е за обед. Много се
изморих със дефиницията на
предатели. Малко трябва да си
почина.

16:00
Починах. Както испанците. И те
там си имат предатели!

Луд гидия се издава от
bogomil.info
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