Боже, опази, сляпото да си въобрази, че е станало окато!
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Докъде може да стигне някакво парвеню? Правилният отговор е: далече, далече,
далече, оттук чак до Балчик.
И така, денят е 17 август, лето 2010-о след Христа. Целият район около пристанището
на Балчик е направо като фарширован с напрежение. Вместо от пешеходци, уличките
край кея са окупирани от глутница тъмни автомобили и силуетите на Националната
служба за охрана на родните hy class, разбира се, навъсени под тъмните си очила.
Хайлайфен кортеж от 27 служебни возила очаква високопоставеното лице Цецка
Цачева. Всъщност седем от автомобилите са полицейски патрули, чиято задача е да
охраняват реда и спокойствието на летовниците – най-вече от набезите на мургави
джебчии. Сега обаче и на тях е възложена върховната мисия да бдят над телесността
Цачева.
Край пристанището е паркиран и луксозен автобус. Вътре са атрибутите на
женската красота и прочие финтифлюшки на новия глобален лукс. Част от тоалетите на
висшата дама са окачени и по седалките. И те също очакват да бъдат извозени до
хотела, на който е оказана честта да приюти Нейно герберско високоотродие Цачева
фон Данковска от село Драгана, Плевенско. Свитата и широкоплещестите новочовеци
са се подготвили за всякакви евентуалности. Налице е естествено, и свръхмодерна
линейка, каквато тленните останки на родното здравоопазване по системата джипи не
са и сънували.
И ето че на пристанището започва ажиотажът. Приближава яхтата, която може би пори
вълните от резиденцията в Евксиноград. Високоотродието слиза на сушата
собственокрачно, придружено от две дузини придворни. Докато яхтата пристава на
пристана, един кораб очаква да се освободи място на кея. Минало е доста време, през
което плавателният съд е работил на пълни обороти, изгаряйки щедро държавното
гориво на най-бедната страна в Европейския съюз. Присъствието на кораба там едва ли
е случайно. А иначе операцията при акостирането е минала като по вода. Или както е
модерно да се казва напоследък сред столичния каймак – перфектно. За щастие и
богопомазаната дама е във ведро настроение и се отправя към една от
правителствените бронелимузини, отпрашвайки към вече споменатия хотел.
Мила родна картинка ли е това?!
Боже, опази, сляпото да си въобрази, че е станало окато!
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