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КОИ СМЕ НИЕ – ЧЕТЕТЕ И СЕ ЧУДЕТЕ
Главен редактор: Тайна
Редколегия: Класифицирана информация. От НАТО
казаха, че Бен Лозен не требва да разбиръ.
Контролен съвет: Главнию редактур. Ама колегите от
4-ти километър (в гората отсреща де) ще ни хвърлят
отвреме на време по един поглед и когато имат
свободни стаи ще ни канят на гости.
Художествено оформление: Не обръщайте внимание.
Коректура и той е човек. Учи се ощи
Издател: Мултиплант пресс... грууп
Спонсори: търсят се

за идейниь вдъхновител – ужас ще се наложи да се
скубите за косите и да се молите на Методий Попович
да закрие издателството
Периодичност:
настроение
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Ръкописи: Приемат се всякакви!!! Но главнию
редактур е звер!! Не пуска лесно
Хонорари: Майтапиш ли се бе...
Отдел реклама: Не съществува. Ама ако искате да
рекламиръте у вестнику ще си открием банкова
сметка☺

Aims and scope: Този вестник иска да ви досаждъ
колкото се можи по-малку. Така че за бога не се
абонирайте за негу. Ама мислете му ако в крайь на
годината пенсионното си пасувъ и не отвори касата си

•

Запувед: От днескъ официялния поздръв е Ссссссъъъъ. Груповите овчари да дресират персоналъ да
възпроизвеждъ правилну поздръвъ. Подпис: не се чете

•

Утре (19.05.2006) нашиъ велик даскъл Методий Попович става на 1250 години. Ураъъъъ, пардон сссссъъъъ

•

Търси се редактур на списание “Селска мисъл”. Изисквания: подходяща възраст и цвят на прическата; да
заучи историята и традициите на организацията; да положи клетва за вярност към учителя ЛинПън;
ВНИМАНИЕ желателно е да знае азбуката!

•

Обевява се конкурс за инжинерно-строителен за план за блиндиране на втория сокак.

•

Обевява се конкурс за доставка на 1000 линейни метра бодлива тел за нуждите на трудово-възпитателния
лагер до Църна Маца.

•

Обевява се конкурс за доставка рекламни материали (ордени, значки, тениски, пощенски пликове, дипломи и
тоалетна хартия) с лика на великите учители Методий Попович и ЛинПън.

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЧЕРВЕНИТЕ ВРЪЗКИ

Честито ви Методий Попович рождество!!! Празник шъ имъ (19.05.2006. в големиу салон на БУН от 14
часъ) ама да знаете всичку се държи в тайна. Абе то нали кореспондентите на ИФъРъ news слушат добре през
ключалките. Така че нашите читатели ще научат планувете за утре първи. Първу – казаха че ЛинПън получил
спешна официална депешъ от Госпуд (Ю.....-абе сештайте се). Била написана на 1250 годишен папирус и
подписънъ с вино от избата на Методий Попович. Верно – никой не е виждъл туй уникално писмо. Да не
вземете да искате да го видите ннннннн цъ не ставъ! Заключено е в специална касъ а ключът е счупен на три.
Първътъ третъ е в лявата чашка на един сутиен (шшшш!!), втората третина е в токът на деснию обув на
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ЛинПън, а третата третина – военна тайна!!! Лично министърът на отбранътъ е дал клетва че неговия чувек ще
я пази като Гюру Михаълов караулката.
Сега за организацията. Знаете ли как я разбрааме? Цяла седмица тайните микрофони на редакцията
(поставени от нашия кореспонденд-диверсант с риск за животъ) записваха подозрително скърцане на вториу
сокак. Когато всички гении от редколегията се предадоха пратихме записа на КГБ и ЦРУ. От КГБ отговориха че
не могат да кажът кво е туй но! Били записали същуту в дачата на Сталин преди гениалното решение за
създаване на ГУЛАГ. От ЦРУ, нали си момчета техничарчета, индетифицираха звуците – дължало се на
търкането между мозъчните гънки и се получавало само при усилена мозъчна дейсност. Е евала им на
шпиончетата, а ний се маехме от къде се носи мирисът на препечени мръвки☺
А сега за планът! Първу рекламата. Поканите са написани на листа от мумицирана царевица избелени с
руса боя за коса. Куриерите са привикани чрез призовки от военните окръжия. Всеки един от тях с риск за
живота си е предал съобщението чисто и неопетнено.
Помислено е и за забавленията на гостите. Всички млади доктурантки, н.с – съчки и спициалистки са
временно придадени към танцовия ансамбъл на организацията. Ансамбълът тренира усилено модерни танци
всеки ден от 17 часът в игрално-спиртическия салон на библиотеката. Помът на организацията е натоварен да
набави облекла за момичетата (3 седмици му отне). Говори се че лично искал да взимъ мерките ама ЛинПън го
плеснал през ръцете. После личния кабинет на ЛинПън реши че облеклото ще се състои от две части – горна и
долна. Засега са закупени само цвичките и шапките и са изтупани от праха червените връзки, но
счетоводителката потвърди пред нашиу кореспондент че са намерени пари и за тъмни очила (за да не оксвернят
с погледите си вишуяайшти гости).
Разбира се няма да скучаят и почитателите на интелектуалните забавления. Всички крепостни над 50
години са организирани в хорът на организацията. Репертъару е още неизвестен, но ще бъде изпълнен за първи
път новия химн – “ЛинПън води ни към светлото бъдеще”. На фона на химна неизвестен конник с вид на
прабългърин ще препуска към из залата целейки се в светлото петно на хоризината (или към Драган Цанков).
Да му пожелаем да го уцели въпреки пируетите!
Засега не е много ясно само какво ще правят крепостните на възраст 30 – 50 години. Един наш агент
обаче е открил складирани голям брой келнерски костюми и полички. Така че – тренирайте разнасяне на табли
с банички, понички, памперси, биричка и други вещи от първа необходимост. Разбира се, крепостните не са
поканени в друга роля – хак да ви е, че да не си вирите много носовете.
Най-важната част от празника са речите. Тука задачите са разпределени с военна точност. Главниу
оратор е ЛинПън. За съжаление спецовете от ЦРУ не успяха да разшифроват неговата реч, но наш агент в
Сената ни казъ, че те първу я занесли на президента Буш и той веднага е обявил за оръжие за масово поразяване
и я заключил в Форт Нокс. Най-важна е речта на ЗАМ-БЛ1. Ще бъде проследено многовековното творчеству на
Методий Попович и ще бъдат поименно изброени всичките му 1001 монускрипта. Специално внимание ще се
обърне на 978-мият труд. В него след абзаца за расовите особености на българските роми има цяла страница
посветена на сексуалните техники при растенията. В края на меруприатиету ще бъде основан клуб на
почитателките на Методий Попович. Говори се, че всички крепостни ще бъдат задължени да наизустят поне по
два тома от неговите произведения.
Много отговорна е и задачата на ЗАМ-БЛ2. За него са закупени зелен, червен и черен флаг.
ВНИМАНИЕ (важи саму за крепостните) зелен – буйни овации; червен – стоп на ръкоплясканията и да си окачите
замислено-разбиращи физиономии; черен – Уууу.... за враговете на отечеството, учителя и личния кабинет на
ЛинПън. Освен това към ЗАМ-БЛ2 ще бъдат прикрепени двама специално обучени бодигарда. Съгласно
неговите инструкции те ще следят крепостните да бъдат прилично облечени, да са с изрязани нокти, да са
прилично подстригани, фризирани и боядисани, да не си бъркат в носът и да не дремят по време на речите.
Е разбира се има и проблеми. Тайната агенция “Раздвоен език” докладвъ, че на мероприятието са
възможни вражески провокации. Затова е създаден отряд за бързо реагиране. Предвождан е от Помът и ЗАМБЛ3. Въоражени са със камшици, подострени химикалки и маникюри и комъндировъчни заповеди за заточаване
в трудово-възпитателния лагер Църна Маца.
Освен това е възможно празника да е помрачен от финансови земетресения. Затова всички крепустни
требва да са готови да дадът личната си лепта за благотото на ОРГАНИЗАЦИЯТА и УЧИТЕЛЯ ЛинПън. Но
стига с проблемите. Радвайте се крепустни!!!!!!! Празник е! И не забравяйте да се приведете в уставен ред и да
си сложите червените връзки за утрешния велик ден
Главниу редактур
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