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Когато Люба Кулезич – една сполучлива проекция на "обществен типаж", който руският
президент определи като "жени с понижена социална отговорност", започна да се "мята
като цветарка" по телевизиите и да раздава безплатно, непоискан от никого морал,
веднага се сетих за Херман Гьоринг, който "като чуел за култура и се хващал за
пистолета...!“ Не съм гледал телевизионната изява на Б.Б. в шоуто на Слави Трифонов,
тъй като по принцип не следя това предаване по чисто естетически съображения.....Не
изпитвам обаче кой знае какви съмнения, че "учиндолският шоумен" се е възползвал от
случая "и е полегнал на власта"... И то не за друго ,а поради ноторно известният факт,
че в условията, в които "виреят" българските медии, случилото се напълно се вмества в
актуалният мейнстрийм...Нека да не забравяме все пак,че това са "независимите"
български медии,които от всички положения, които заемат най-много обичат "легналото
положение".... барабар с "наведеното"...! А иначе, това, че Слави е "обслужил" власта е
наистина не просто морално укоримо,но и отвратително за човек,който очевидно има
претенцията да е носител на "новият обществен морал"....Прочее, претенция доволно
безумна за да бъде подмината от всички българи без психиатрична регистрация с
насмешка и снизхождение.... Затова пък получила вота на критично висок процент от
българските граждани и то на нарочно проведен национален референдум!... В чисто
статистически план, този факт достатъчно обективно указва за съществуването на
опасни разрушителни тенденции в масовото съзнание на обществото,породени от, уви,
критично високия праг на "опростачването" на българина... В случая, за който става
дума бях провокиран от участието на Кулезич в известна "кабеларка", където
"фамозната" журналистка с "пяна на уста" сипеше "огън и жупел" срещу учиндолеца...
Точно Кулезич,която Кеворкян нарече от телевизионният екран заради фриволното й
медийно поведение "уличница" и чийто журналистическа кариера премина изцяло в
обслужването на политическите интереси на всякакви политически непрокопсаници и
най-вече на националната олигархия,сега да се изправя на "медийният амвон" за да
чете морал на другите като нея....? Това вече е меко казано прекалено.... То си е висша
форма на нахалство и безочие...

В действителност, нещата са много прости и "войната", която се опитва "да подпали"
Кулезич не е в "полето" на морала...???Както гласеше известна сентенция:"...за каквото
и да ви говорят да знаете,че става въпрос за пари" Точно в това е същността и на
медийният ажиотаж. Там е заровено кучето. Става дума за битка за
преразпределението на огромните "сенчести" финансови потоци,от които на практика
се финансира политкоректното поведение на българските медии.... Нещата в случая са
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сведени до поведението на героя на Илф и Петров, мошеника Щура Балаганов,който не
иска да пусне друг мошеник и аферист-Паниковски на територията,която осигурява
собственото му криминално съществуване...

Така че да се търси в случая някакъв морален императив би било абсолютна загуба на
време и интелектуална енергия...

Другото нещо,което убягва на моралната норма е,че в края на краищата заради битките
между мошениците страда обществото.

Нека обаче в случая да приемем страданието,като изкупление за греха ни,че..."пуснахме
търговците в храма"!
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