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Когато през 2000-та година навлизахме бодро в Третия „Милениум“ и единствената ни
грижа беше дали компютрите няма да блокират, мислил ли е някой, че всъщност
навлизаме в епохата на вирусите? Не, светът бе изпълнен с оптимизъм и големи
очаквания: за епоха на благополучието, за живот в Космоса и на планетите от
Слънчевата система, за изкуствен интелект и летящи коли. А се оказа, че заради
някакъв нов тип коронавирус трябва да се учим как да си мием ръцете, да ходим с маски
на устата, да се изолираме и карантинираме като прокажени или чумави. Иначе казано,
природата ни натика в „доброволен затвор“ и започнахме по-добре да разбираме
животните в зоопарковете. А самата природа започна да се поправя, когато хората се
прибраха в своите домашни крепости. Реките станаха по-чисти, а по каналите на
Венеция заплуваха делфини.

До миналата година се тревожехме от надигналата се бежанска и мигрантска вълна, а

сега и да нахлуят нелегални мигранти, няма кой да ги спре.

Понеже и армията, и полицията, са ангажирани с мерките за противодействие на
разпространението на COVID-19. Сиреч, проверяват преминаващите през КПП-тата на
входовете и изходите на областните градове и по-малките населени места и квартали,
където е наложена карантина и забрана за движение по улиците. Другата им задача е
да залавят, арестуват и глобяват нарушители на карантината и такива, дето се
разхождат из парковете без домашни любимци. Кучето е най-добрият приятел на
човека, а по време на коронавирус е единственото алиби за любителите на свободното
шляене. В Китай и Виетнам кучетата са и деликатесна мръвка, но у нас, дори циганите
им се назлъндисват. Въпреки че без угризения похапват коне, магарета, лебеди и
розови пеликани. Поради което кучешката популация по улиците е във възход. А, както
казваше покойният Георги Русев във филма „Селянинът с колелото“: „Котки и кучета
може, прасета не може!“

В момента народът на България чака със свито сърце Великден, който няма да
празнува както по-рано, и брои дните до вдигането на извънредното положение на 13
май с надеждата това да стане по-рано. Защото
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безделието, безпаричието, гладът, безпомощността и неизвестността, са по-страшни от
коронавируса.

България отдавна не е била толкова тревожна, песимистична и отчаяна. А фалитът на
стотици и хиляди дребни и средни фирми и освобождаването от работа на десетки
хиляди заети в туристическия бранш, хотелиерството, ресторантьорството, търговията,
услугите и други сектори, вещае още по-мрачни перспективи. Включително
неплатежоспособност, оскъдица и глад.

Разбира се всяка криза, както казват китайците, е възможност, но тази, с
коронавируса, ще облагодетелстват най-вече силните, богатите, наглите и
изобретателните в мошеничествата. „Диващината е последната спирка на вируса“,
написа Мехмет Фарач във вестник „Йеничагъ“ (29.03.2020). Както казваше един зевзек,
пресъздаващ логиката на ловците на нелегални мигранти Динко Вълев от Ямбол и
Петър Петров-Перата от Бургас: „Откакто вдигнаха оградата по границата с Турция – с
пари се видях!“. Днес, дежурещите край дупките във „Великата българска ограда“, са
заместени от спекулантите с храни, тестове за коронавирус, чудодейни лекарства,
маски за лице, защитни облекла и ръкавици.

Епидемията от COVID-19 завари света и България, в частност, съвсем неподготвени за
подобни бедствия, но точно ушиването на защитни костюми и маски се оказа
спасителният пояс за няколко предприятия. Дотам, че премиерът Борисов ходи като
амбулантен търговец, разговаря със „Себастиан“ (Курц), „Борис“ (Джонсън), „Майк“
(Помпео) и други, на които обещава български защитни облекла и маски, а пък Помпео
му казва, че

България ще е една от първите, които ще получат американска ваксина срещу
коронавируса.

При условие, че такава бъде разработена. Засега, обаче, китайците са първите, които
капитализират епидемията. Докато у нас гърми поредният корупционен скандал. Оказа
се, че Българската банка за развитие (ББР), на която правителството отпусна 700
млн.лв., е кредитирала със 75 милиона лева фирма, която между другото се занимава с
колекторска дейност. Точно събирачите на вересии ли са най-нуждаещите се? Голямо
„подпомагане“ на бизнеса ще падне. След като медиите раздухаха скандала, на 8 април
Бойко Борисов нареди на министъра на икономиката Караниколов да бъде освободен
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изпълнителният директор Стоян Мавродиев и бордът на директорите на ББР.
Натиреният изпълнителен директор на банката веднага тръгна по телевизионните
студия, твърдейки, че това е удар срещу цялата банкова система. Така или иначе,
потвърди се основателността на поне няколко от опасенията на президента Радев и
опозицията. А именно, че и новият държавен дълг, определен количествено с
обтекаемото „до 10 милиарда“ лева,

ще бъде раздаден на „закъсали“ олигарси, близки до правителството.

Тоест на същите, на които премиерът Борисов препоръчваше да продадат скъпите си
возила. Правителството не представи разчет как и на кого ще бъдат раздавани помощи
от тези милиарди, за да не се окаже, че се е пълнила каца без дъно. Така че случаят с
ББР повдигна един въпрос. А именно, дали директорският борд на банката не се
освобождава, понеже не е успял да скрие от медиите поредната далавера?

Епидемията с коронавируса ще мине и ще замине, но какво ни чака след това при тази
избирателна „щедрост“ на кабинета? Казват, че нищо нямало да е както преди, но за
България това е валидно само отчасти. Не толкова в сферата на политиката, която
следва строго предписанията на Брюксел, колкото в сферата на икономиката,
разчитаща на еврофондове, евросубсидии и евро програми. Които вече няма да са
толкова щедри. Безспорно е, че ЕС се пука по шевовете, защото не можа да изработи и
наложи обща политика срещу епидемията и се провали в солидарността. Вместо общо
решение на кризата с коронавируса, ЕС остави страните членки да се оправят
поотделно и както намерят за добре. А те, една по една, затвориха границите си и се
поставиха под карантина. Понеже Евросъюзът не помогна на изпадналите в беда
Италия и Испания, те получиха помощ от Русия, Китай и Куба. Путин изпрати помощ
дори на САЩ, без са дочака благодарност от Доналд Тръмп.

Вътре, в отделните страни, се разгоряха спорове относно вината за епидемията на
централните правителства и местните власти. Защото, както констатира Арслан Булут
във вестник „Йеничагъ“ (03.04.2020): „И понятието „централно правителство“ е един
вирус!“. Земята обаче продължава да се върти и

вместо за смъртта е по-добре хората да разсъждават за живота и бъдещето.
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Спасяването на икономиката е предварителното условие за победата над коронавируса.
Особено важно е да се възстановят съществуващите преди епидемията международни
разделения на труда, производствени връзки, пазари и човешки трудови ресурси. Но,
наред с грижата за стопанското възстановяване, трябва да се промени и отношението
към околната среда. Защото ако коронавирусът не е създаден в някоя военна
вирусологична лаборатория, той може да се разглежда и като отмъщение на природата,
която човечеството продължава да опустошава и трови. Приписаха COVID-19 на
прилепите в Ухан, но Лотар Велер, директор на института „Роберт Кох“, който ръководи
мерките срещу коронавируса в Германия, е на друго мнение: „Непрекъснато навлизаме
все по-дълбоко в девствените гори и превръщаме биологичното разнообразие там в
монокултура“. („Йеничагъ“, 05.04.2020). Цитиран от същия вестник, професорът по
ваксинни системи Ведат Булут, отива по-напред: „Когато се развали екосистемата, ясно
е, че ще се срещаме с нови вируси и епидемии. Например, един вид муха от района на
Латинска Америка, която пренася вируса „Зика“, под въздействие на затоплянето на
климата, миналата година бе видяна за първи път в Турция. През идните пет години и
ние може да преживеем болестта „Зика“.

Както се казва, тази година коронавирус, догодина „Зика“! Вместо да се запита защо
правителството му проспа началния етап на епидемията в Китай, премиерът Борисов
упреква президента, че мърморел „като дърта свекърва, от най-злобните“. Ако Румен
Радев е свекърва, Бойко Борисов млада невеста ли е? Когато командированите от него
консули, като този в Хага, събират от посетителите „такса коронавирус“, кой е виновен?
Президентът Румен Радев или вицепремиерът и министър на външните работи
Екатерина Захариева? Кадровите решения на Борисов са верни точно толкова, колкото
беше ползата от създадения от него алтернативен медицински съвет. Той съчини един
доклад-роман от 480 страници, от който лекари и медицински сестри трябваше да
черпят ум и разум, и се саморазпусна, след като един от членовете му - доцент д-р
Атанас Мангъров, беше наруган от премиера, заради изповядваната от него идея за
„стадния имунитет“. Краткото съществуване и разпускането на съвета беше
единственото му добро дело. Гьоте, когото вицепремиерът Томислав Дончев цитира три
пъти по време на един брифинг, като контрапункт на цитирането му от президента
Радев, не е оставил нищо по въпроса за коронавирусите. Затова пък неговият „Фауст“
започва с горчивото признание:

„Ах, философия нахалост,

и право, а и медицина,
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и богословие за жалост

аз учих не една година.

И ей ме, същият глупак,

какъвто бях – сега съм пак!“
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