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Сподели

Поршето, ладата и останалите 898

Днешното безхаберие и тежка
безпросветност не са
придобити, те вече

3300 поршета в момента се движат по пътищата
на родината. Не са кой знае колко много - от
общо около 2,8 милиона леки коли у нас. Това

са наследствени, предават се
като зестра
Клипът с двете ученички от Павел
баня, които се млатят като
кечистки във физкултурен салон,
за да се направят на интересни,
не е първата, но е една от найпресните младежки комплексарски
прояви в интернет. Седиш и се
чудиш как им е дошло на акъла и
какво толкова очакват да им се
случи след тоя аудио-визуален
продукт?

прави 0,12%. Една на всеки 900 коли. Понеже
поршето не е просто кола, а символ на найбогатите и успелите, това дава някакъв разрез
на класите в днешното българско общество.

Да им раздадат
коронки
и да ги викнат при Милен
Цветков ли?
Детският психолог Иван Игов
обясни по Би Ти Ви социалния
феномен с желание за
себедоказване и привличане на
вниманието: “Когато не те
забелязват като добър, ще
направиш така, че да те забележат като лош. Но само да те забележат.” Темата мина набързо,
експертът нямаше време да коментира по-задълбочено. Успя да каже само: “Преди имаше
кръжоци, клубове по рисуване, автомоделизъм, където може да отидеш и да кажеш: Да, тук аз съм
добър. А сега, като няма къде, може да го направиш единствено в мрежата.”
По принцип е прав, че на днешните деца им липсва поле за изява, защото нямат възможност да
общуват свободно, както, да кажем през 80-те, но точно това изказване пада малко встрани от
вратата. Навремето само зубърите ходеха по кръжоци, най-популярните в училище се събираха в
пушкомите.
Светът се развива, полетата на изява се сменят, но на тийнейджъра природата е една и съща иска да е център на внимание. Във всяко село по пет кръжока да направят, те пак ще предпочитат
да се снимат как си скубят косите и се ритат. Незнайно защо, колкото пъти тая дълбока тема
възникне в медиите, фокусът е само върху децата и нещата, които държавата и обществото не им
осигуряват.
Как пък никой не
се вторачва в
родителите им?
Бащата на една от онези в клипа обясни, че се умопомрачила, когато другата проклела
невръстните ѝ братче и сестриче: “Тате, не можах да се сдържа.” Не е казал директно, че
одобрява побоя или че се гордее колко окумуш е щерка му, но му личи, че проявява разбиране и
съчувствие, не е потресен и засрамен, не е притеснен, че отглежда гамен.

ЛИЧНИ
Европа е под заплаха - не от
Тръмп, а от новия свят

Притеснявам се да не ни се наложи спешно да
харчим повече от 4 на сто за отбрана ДОНАЛД
Тръмп не дължи нищо на миналото, на факта, че
трансатлантическата връзка на патронаж от
страна на Вашингтон към Западна Европа след
разгрома на Хитлер създаде и утвърди ролята
на САЩ като свръхвелика сила. Той не смята за
необходимо да си припомня,

днес | за седмицата | за месеца

Загиналият в катастрофа син на
Ботьо Ботев участвал в
разбиването на Наглите
Борците-охранители от Слънчев
бряг нападали жени и деца, били
бъдещи национали (Снимки)
Синът на топполицая Ботьо
Ботев се ударил челно, не можал
да преживее травмите (Обзор)
Нещастен инцидент или убийство
е застигнало фермера в Хисаря,
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Имаше и една майка, дето заши шамар на учителка пред целия клас, защото нейничката нещо се
била намусила. Дори самият любимец на кръчмарската интелигенция Орхан Мурад излезе да
брани като Раймонда Диен 14-годишната си наследница Сузанита по повод парчето ѝ “Кво става,
брат”. Тя имитира във видеото фелацио, секс, клати дупе на сантиметри от физиономията на
някакъв и показва среден пърст, а татко ѝ заявява: “Така се прави – за да станеш известен човек в
България, даже и по света, тръгваш с провокация. Като наложиш името си, ако решиш, може да
започнеш да възпитаваш.” Сузи сигурно същото ще каже някой ден на своите деца.
Правилното анализиране на българския родител би разкрило неизвестните относно
задълбочаващата се тъпотия. Ако баща ти е целият в татуировки като Благо Джизъса, а майка ти
е тъпкана със силикон и се мисли за Джоли, последното място, на което ще търсиш изява, е
кръжок по моделизъм. Поколението, което в момента е в прогимназиална възраст, е плод на
поколението, израснало в края на соца и началото на прехода, днешното
безхаберие и

изяснява прокуратурата
Кола излетя от пътя, падна в
рибарник в Родопите, трима
оцеляха по чудо (Снимка)
Молдовецът, взривил банкомата:
Искам да ме пуснете вкъщи

Вече не говорим за традиционно
банково обслужване, а за
банкиране в удобство на
клиентите
Защо Македония трябва да бъде
следващата ви дестинация?

тежка
безпросветност
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не са придобити,
те вече са наследствени, като зестра се предават. Миналата година 42-годишна жена падна от
виадукта на Витиня и загина, докато се опитвала да си направи селфи. Тоя тип забавления за
възрастни няма как да разколебаят тийнейджъра, тръгнал да се увековечава с шамари и шутове
във фейсбук, нито пък ще го убедят, че “Биг Брадър” не е като кралската сватба, а Николета и
двете Златки не са баш каймак. Проучване на “Галъп” по повод миналия 24 май разкри, че 53% от
сънародниците ни не смятат четенето на книги за необходимо условие в стремежа към по-добър
живот и слагат пълния член в края на думата по усет, понякога го нацелват, друг път - не. Това са
те, майките и татковците на днешните тийнейджъри, техните възпитатели, авторитети и примери
за подражание. От друга страна, е тъпо и да се жали за социализма. Вярно, че беше като в
“Таралежите се раждат без бодли”, децата излизаха да играят сами, бяха кралете на квартала,
докато не ги извикат от балкона за вечеря, енергията им отиваше в скачане на ластик и каране на
колело, вместо в снимане на клипове. Но не може да наречеш “щастлива” страна, която дели
литературата на правилна и вражеска, и не допуска отклонение от партийната линия. Такова
благополучие е измамно.
След 10 ноември държавата трябваше да затвърди образователния критерий, да го направи
приоритет в кариерното израстване. Не да назначава хора с купени дипломи, да дава на
войнстващата посредственост високи позиции. Да държи летвата, за да си знае простакът
мястото, вместо да го пуска да крещи от трибуната. Какво е това самочувствие у кметицата на
“Младост”, която се кара в съда, все едно си е във фризьорския салон?
Какъв е тоя непоклатим вицепремиер, който си позволи да нарече българите “олигофрени”?
Примери за безпардонни публични прояви на “успели” хора, колкото щеш, какви да бъдат децата
при това положение?
Бизнесмен разказва как спечелва обществена поръчка и съответната държавна институция
официално го кани да подпише купища важни документи. Отива и заварва млада хубавичка
чиновничка, обаче нещо нервна му се струва. Хич няма време, извинявайте, ама нали е петък и
ще пътува за провинцията, та ако може той да се подпише набързо и да се разотиват, че гаджето я
чака отвън в колата. На човека му иде да тресне папката в главата, но решава да прояви
разбиране, кой не е бил млад в края на краищата. Успокоява я, че ще чете по диагонала, да знае
все пак какво подписва, но моментално забелязва, че навсякъде в документите е написано
“Иордан”, вместо “Йордан”. “Сгрешили сте ми името”, възкликва разтревожен бизнесменът. А
хубавелката хвърля отегчен поглед, почесва се разсеяно по едната си татуирана вежда и
проговаря: “Ми то пак Йордан си се чете.”

Приятел

Tweet

Шиндзо Абе няма да посети
пострадалите от наводнения
райони заради изострен артрит
Караянчева посрещна първите
гости на парламента в Деня на
отворените врати (Снимки)
Издирват 72-годишния Асен
Манолов Асенов от София

Преди 40 години случайно
унищожили доказателства за
живот на Марс
Почина Нанси Синатра - първата
съпруга на певеца Франк Синатра

Адвокати с 20 г. стаж стават
магистрати в Белгия

Двайсет и пет я имала, я не. Кой ли е татко й?
Сподели

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Препоръчване 4,6 хил.

ДРУГИ ОТ АНАЛИЗИ

НОВИНИ

41,5% никога не биха подали
сигнал за корупция

2021-а: Преброяване и избори, но
не в едно

Всеки 4-и склонен да се обърне към
журналисти при такива случаи, 10% към прокуратурата, а 20% - към

Въпросите за религия и майчин
език отново ще породят спорове През
1881 г. в България, по-точно в

Да проваля нещата е единствената
опция за Тръмп

100% да се вдигне екотаксата,
автопаркът няма да се обнови

Доналд Тръмп отиде на срещата на
върха на НАТО, оскърби нашите
съюзници, а след това отправи

Сега леко ще поскъпнат единствено
големите ванове за бизнес, автобусите
и камионите Правителството взе

ПОСЛЕДНО ОТ
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Внимавайте да не угоите
шилетата

Пчеларство е имало още през
каменната ера

ПОСЛЕДНО ОТ

ЗДРАВЕ

Вертицилиумът опасен за
зеленчуците

От понеделник започва
изплащането на обезщетенията за
евтаназираните животни в
Ямболско и Бургаско
Малините са полезни
за сърцето

Най-здравословно е
в Сингапур

10 храни и напитки,
които помагат при
задържане на вода

Диетата Веган - нищо
животинско

Румен Порожанов: Размерът на
обезщетенията за чумата по
животните е много разумен

партньор - chastite.com

Първото волво без
дизелов двигател

Тест на хибридното
кабрио BMW i8:
Разбивачът на
женски сърца

Автоиндустрията в
България ще се
нуждае от още 45 000
работни места до 3-4

Новата А-класа от
Mercedes-Benz.
Точно като теб.

ПОСЛЕДНО ОТ

Румен Порожанов:
Размерът на
обезщетенията за
чумата по животните

Старческото перде
на окото е най-често
срещано

Ценни съвети за отглеждане на
цвекло

Внимавайте да не
угоите шилетата

Пчеларство е имало
още през каменната
ера

ОЩЕ ОТ АНАЛИЗИ
Какво стана в училище? По-малко
от половината родители питат
всеки ден

Поръчай книга
The Concise Oxford
Thesaurus
Бети Къркпатрик
Цена: 29.99

Чешко-български речник.
Том II P-Z
Янко Бъчваров, Маргарита
Караангова, Людмила
Кроужилова, Виолета
Милева, Милада Минчева,
Цена: 59.99

Насаме със себе си. Моят
живот
Михаил Горбачов
Цена: 25.00

Само 7% общуват с класния по
мейла, 5% - с група на класа във

Системата на д-р Пелов? Пак ли
изобретихме велосипеда!
Всички “нашенски” диети са
шашмалогия Винаги съм се възхищавал
на някои наши “политолози”, които

ПОСЛЕДНО ОТ
Смути от диня и малини

Чиновникът от средния ешелон хем невидим, хем силен
Това е единият проблем в
образованието, другият е липсващо
поколение учители Коментарът на

Този път нямаше бутане, но езикът
на тялото на Тръмп говореше за
хладни отношения

5 красиви и старинни имена за
момчета

Разядка с тиквичка и орехи

Този път президентът на САЩ Доналд
Тръмп не избута никого, но езикът на
Свържете се с нас

Тръмп няма да склони на отстъпки
във връзка с Украйна пред Путин
Дългоочакваната от мнозина рускоамериканска среща на върха във
финландската столица ще започне само

6 интересни фактa за
бременността

Момичешки имена, означаващи
„любов

ПОСЛЕДНО ОТ
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Сладкиш с боровинки и ябълки за
деца над 1 годинка

ПОСЛЕДНО ОТ
Трикове при отглеждането на
хортензия
Модрич бягал от
смъртта като дете,
отраснал в голяма
бедност

Какво носи под
фанелката си
гениалният вратар
Субашич

Бившият затворник
Деян Ловрен

Русата дама, която
прегръща играчите
Мариана Жикич: В среща със
смъртта изпитах повече
оптимизъм отколкото тъга

ПОСЛЕДНО ОТ

Спалня в дървена кутия (галерия)

Как да се грижим за кожата на
лицето през бременността
Венци удари по
"Левски"

АКТУАЛНО ОТ

Честито! Бойко
Борисов с втори
внук

Взеха лентата на
Чорбаджийски

Фатик гръмнат
заради три
наркоканала

10 признака, че си жена-муза

ЗДРАВЕ
Кой лъже - учените или
журналистите?

Как да подмладим ръцете

За медицинската бъркотия във
вестниците Според учените бисквитите
причиняват рак и безплодие. Но няма

Вредни храни и напитки, които
често даваме на децата
Много деца започват да ядат храни,
които съдържат много захар в найранна възраст. Това кара вкусовите

Тънкости на женската талия
Изненадващо, но от типичните
заоблености в женската анатомия найзабележителни са не гърдите или
задните части, а тънката талия. Тя е

Подновява се тестовата
процедура за купуване на
лекарства чрез електронната
система
След извършване на допълнителни
настройки в Електронната система за

Ползите от витамин D за здравето
В резултат на многобройни изследвния
учените стигат до извода, че този
витамин е необходим не само за
усвояването на калция и здравината на

В "Пирогов" спасиха ръцете на
двама мотористи
Увеличават се пътните произшествия с
мотори, а при тях се получават едни от
най-тежките травми, предупредиха

ПОСЛЕДНО ОТ

Саутгейт герой в
Англия

"Пясъчни творения"

Взеха лентата на
Чорбаджийски

Преди 40 години
случайно унищожили
доказателства за
живот на Марс

ПОСЛЕДНО ОТ
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Голям интерес към студентската
награда на рекламодателите,
броят на подаваните проекти се
увеличава до 6 от университет
Изключително голям интерес

Икономисти: Ще минат поне 10
години, докато влезе еврото у нас
Все още не сме влезли дори в
чакалнята на Еврозоната. Сега сме в
предверията й и ще продължим да

Tesla ускорява иновацията,
разширява бизнеса си в Китай
Tesla ще ускори иновациите и разшири
бизнес сферите в Китай, съобщиха от
пекинския клон на американския

Агенция Фич понижи оценката на
дълга на Турция
Агенцията за кредитен рейтинг Фич
(Fitch) съобщи, че е понижила оценката
на държавния дълг на Турция, защото е

3,5% от БВП - на изплащане
Бизнесът на лизинговите компании
продължава успешно да конкурира
банките. Вземанията от клиенти към
края на март са 3,633 млрд. лв., което е

5+1 обещания пред Брюксел, за да
влезем в банковия съюз и
чакалнята за еврото
Имаме една година срок да
ги изпълним, за да не го удължат 5+1
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