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Напоследък все по често се случват разни сакатлъци – новопостроените
магистрални лотове започнаха да стават... новоразрушените. Тук зейнал кратер, там
пропаднало платното, онам се срутил мост или цяла детелина. За щастие свободната
преса бързо установи виновника – самият Тодор Живков саботира подло чак от оня свят
магистралния плам на своя бодигард!
Ето как започва съответното изобличение в
един от съответните вестници: “Тато ни подложи крак на магистрала “Тракия” –
проплаква още в заглавието съответната газета. И продължава: “Жалко, бързото
пътуване до морето може да се окаже мираж. Тъкмо се зарадвахме, че магистрала
“Тракия” ще ни отведе за нула време до южните плажове, и пак засечка. Крак ни
подлага най-старият лот от “Тракия”, строен още по Татово време. Пътната магистрална
част от столицата до Пазарджик – въпреки непрестанните ремонти и по него в
последните години, си изпява песента. Заради предишно безхаберие”.
Следващият пасаж също е въздълъг като за цитат, но сърце ни не дава да лишим
аудиторията на “Нова Зора” от това върхово постижение на родната журналистика. И
така: “Точно свикнахме да няма дупки по пътя към морето, точно си бяхме изчислили, че
тази година ще стигаме за 3 часа. Още повече че отсечката до Сливен ще е готова до 1
юли, тъкмо за сезона. Дори бяхме приготвили по-малко пари за бензин. Сега обаче ще
трябват нови сметки. И докато кипи мощно строителство по новите отсечки на
магистралата, старите да сдават багажа и да бъркат в джоба на всички. Налага се,
докато се гради прекрасната магистрала до Лот-4, да се почва отначало – да се
преизгражда първият социалистически лот. Стари рани ни вкарват в истински
омагьосан кръг. Завършваме магистрала в единия край – почваме я отново от другия”.
Е, това беше целият новинарски шедьовър.
Но ние хем го приветстваме френетически, хем сме малко разочаровани. Защото
злодейското наследство на Тодор Живков, дето сега така мръснишки ни подлага крак,
не се изчерпва с построените от него лотове. Пак негово дело са стотици лечебни
заведения, училища, жилищни квартали, читалища, кина, безплатно образование,
безплатно здравеопазване, всеобхватна пенсионна система, социално дело с желязно
спазван Кодекс на труда, наука, култура, изкуства, армия, икономика, която нареждаше
България в първата трийсетка по качество на живота в света. Е, с Божията помощ
родните политици успяха да ликвидират доста от тези “комунистически идиотизми”, за
да разчистят в крайна сметка широк терен за Бойковия магистрален бяс. Лошото е там,
че тук-там още се срещат разни отживелици от тъмното минало, които сега тежат на
ГЕРБ като воденичен камък на врата. В резултат на “Татовото сатанинско дело”
бат’Бойко и до днес е принуден да вади от собствения си джоб пари за поддръжка и
ремонти на маса “Живковски безумства”. Затова и тук се обръщаме към
здравомислещия читател и го призоваваме най-енергично: да не намира кусури на
идиличния живот, който му е осигурил безподобният бат’Бойко, а да проклина
денонощно наследството на Тодор Живков. Не стига че Бойко завършва започнатото от
него, но ще трябва и да поправя онова, което той е построил преди 30 години. Мъка,
мъка!,
П.П. Не знам защо, но в последно време все си мисля, че от саморазрушаващите се
Бойкови магистрали не след дълго ще остане само техният по-приятен аксесоар –
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магистралните проститутки
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