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С наближаването на парламентарните избори все по-ясно изпъква разминаването
между преценките за ситуацията в България на обитаващите политическия Олимп и
тези, които живеят в подножието на планината. Както пише Лудвиг Фойербах: „В
колибите не мислят, както в дворците!“. Ето защо самовъзхвалите на Борисов и
неговите ортаци във властта, за икономическата стабилност, ниския бюджетен
дефицит, ниския външен дълг като процент от БВП, влизането в чакалнята на
еврозоната, „спасяването“ на икономиката от фалит и на населението от пандемията на
коронавируса, звучат като обикновена предизборна пропаганда, а не като отражение на
истината. Все по-спорна става веригата на „успехите“, с които управляващите се
надяват да омаят отново избирателите. И „да им гласуват“ отново доверие да ги водят
още четири години към „светлото евроатлантическо бъдеще”. Напразни усилия!
Камъните, които напоследък препречват пътищата, не падат от небето, а в резултат,
както на валежите, така и на нехайството на администрацията, отговаряща за
поддържането на инфраструктурата.

Суши, наводнения, свлачища, срутища, лавини, епидемии, смърт и гробища - какво ли не
сполетя бедна България през изминалите 11 години на „най-успешното“,
„най-майсторското“ управление? Обаче в края на третия мандат на Бойко Борисов,
сякаш и

Господ вдигна ръце от България

и започна всеки ден да показва, че вече не ще да е българин. И че за него пет пари не
струват хвалбите на „божеството на ГЕРБ“, както нарече Борисов коалиционният му
съдружник Валери Симеонов, за това, че трима папи са го галили по главата. Очевидно
от Борисов светия няма да излезе, ако ще наистина да е построил или ремонтирал
„стотици манастири, църкви, джамии, синагоги, опери, театри и спортни зали“.
Народната мъдрост гласи, че прекален светец и Богу не е драг, а пък нашият отгоре на
това потъпква и божиите заповеди, и човешките закони. Най-вече тази, която повелява
да не се лъжесвидетелства, и тази да не се пожелава жената на ближния, нито вола
му, нито осела му. А според Борисов, ние сме най-добре от всички и сме най-прави дори
за ваксините. България на първо място! По смъртност от коронавируса, по бедност и
корупция, но по дял на ваксинираните е последна в ЕС. Последна, но горда, че има
такъв премиер!
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Съдбата обаче е голяма шегобийка. Тъкмо Борисов да открие някоя ремонтирана пътна
отсечка, и върху нея се свличат тонове камъни от страховито надвисналите скали. Така
се случи с пътя до Рилския манастир, така стана миналата седмица между 7-ми и 9-ти
километър на АМ „Струма“, шосето в Искърския пролом и на пътя София-Самоков. При
инцидента в Искърския пролом, над 4000 тона скали се свлякоха и затвориха пътя,
стигайки на 200 метра от гара Елисейна на ж.п. линията София-Варна. Ден по-рано
Борисов се повози на единия от петте новозакупени локомотива и дори се похвали, че
имаме най-добрите локомотиви на света. Обаче, „стабилизираната“ и „модернизирана“
държавна фирма БДЖ за малко да преживее трагедия, подобна на тази от гара
Хитрино! Впрочем, при чие управление бяха удавени село Бисер и град Мизия? Кой
беше министър-председател, когато се взривиха цистерните в Хитрино? Ами
източването на язовир „Студена“, заради което Перник преживя жесток воден режим?
Добавете замърсяването с фекалии на Варненското езеро, безводието или
наводненията в други селища на България, пълните с боклуци реки, като Искър,
Марица, Тунджа, Средецка, Струма и други, и ще получите

зашеметяваща верига от „успехи“.

За капак дойде „китайският вирус“ с неговите британски, южноафрикански и бразилски
мутации, които изцедиха и последните сили на нашето здравеопазване и на медиците от
първата линия. А населението превърнаха в изплашено стадо, останало без пастир и
без кучета. При тоталния хаос, който потопи и Европа, и САЩ, следвайки примера на
ЕК, правителството на Борисов успя да ни „набълбука“ с 18 млн. дози от ваксините на
Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, когато населението на България е по-малко от 7
млн.души. Впоследствие и трите фирми производителки известиха, че поради
реконструкция на производствените си мощности, ще могат да доставят на ЕС само част
от договорените количества. Тогава ЕК заплаши да забрани износа на ваксини,
произведени в заводите в Европа, за страни извън ЕС. Но, когато на страницата на ЕК
бе публикувана част от договора с AstraZeneca, лъсна голата истина. А именно, че
вместо категорични срокове и количества, бюрократите в Брюксел са приели
обтекаемия израз производителят на ваксината „да положи максимални усилия“. После
научихме, че ваксината на AstraZeneca не бива да се поставя на хора над 65 г., а
Moderna не е толкова ефективна срещу щама от ЮАР и ще трябва да се поставят по три
дози вместо две! Кьорав карти не играе! България, която е поръчала 4,5 млн. дози от
ваксината на AstraZeneca, може да пие една студена вода, защото компанията ще
започне да произвежда своята ваксина в… Япония! Без да чака одобрение от ЕК и
Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), Германия вече преговаря за внос на
китайската ваксина Coronavac, произвеждана от фирмата Sinovac, и на руската
„Спутник V“. Докато у нас премиерът Бойко Борисов и вицепремиерът и министър на
външните работи Екатерина Захариева, апелират от Фейсбук акаунтите си за
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освобождаването на руския опозиционер Алексей Навални. Дори упрекват президента
Румен Радев, че не повтаря техните авантюри. Откога социалните мрежи станаха
инструмент за външна политика? Арестът на Навални не е ли заради неизпълнението
на съдебно решение да се подписва всеки ден, докато е с условна присъда? Срещата в
един луксозен московски ресторант на един от сподвижниците на Навални, с доказан
агент на британската МИ6, не е ли доказателство за чужда намеса при протестите в
Русия? Излишни въпроси към хора, които се отнасят към собствените законодателни и
правораздавателни органи като към момичета за секс услуги на повикване! Кога за
последно Бойко Борисов е удостоявал НС с присъствието си? Има ли друга държава на
света, чийто премиер може да си позволи такова поведение? Къде режимът е
по-авторитарен? В Русия или в България?

Връщайки се на

темата за ваксините,

нека да се запитаме: ако на всичките 7 млн. български граждани се поставят по две
дози, от поръчаните според шефа на Националната агенция по лекарствата Богдан
Кирилов 18 млн. дози, ще останат излишни 4 млн. дози ваксини. Те на боклука ли ще
бъдат изхвърлени? А пък, ако предупреждението на Moderna за необходимостта от
поставяне на трета доза, заради южноафриканския мутант на коронавируса се окаже
основателно, с поръчаните от нея ваксини ще могат да се имунизират 1,5 пъти по-малко
хора. Т.е., уверенията на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, че
до есента ще бъдат ваксинирани 2 млн. души, може да се окажат гигантско
преувеличение. Всичко това са сметки без кръчмаря, защото „мат`риалът“ не вярва нито
на управляващите, нито в ефикасността и безвредността на поръчаните от тях ваксини.
Поради което дори лекарите и учителите не са много ентусиазирани да се имунизират с
избраните от кабинета продукти. Вибриращият брой на новозаразените с коронавируса
и неговите разновидности, както и този на починалите (от или с коронавируса?)
засилват това нежелание. Например на 1 февруари бяха отчетени 130 новозаразени и
17 починали, а на 2 февруари те станаха 832 новозаразени и 97 починали. Това как
може да се обясни при положение, че училищата, моловете и фитнесите току-що бяха
отворени? Играта на затягане и разхлабване на мерките срещу пандемията, поражда
усещането за крещяща некомпетентност и игра на руска рулетка от страна, както на
кабинета, така и на НОЩ. Защото когато главният здравен съветник на британското
правителство Патрик Валанс твърди, че английският щам заразява с 30-70% по-лесно от
оригиналния коронавирус и убива по 13-14 души на 1000 заразени, докато COVID-19
убива по 10, у нас министърът на здравеопазването професор Ангелов и
епидемиологът професор Кантарджиев казват, че той, британският щам, е няколко
пъти по-заразен. Тогава човек започва да се съмнява, че някой ни лъже. Откъде
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черпят тези данни нашите национални оперативни щабисти? От рекламните брошури на
фармацевтичните гиганти ли? Или от научни публикации и изявления на хора, които са
вътре в нещата? Защо се съгласяват с отварянето на моловете, фитнесите и танцовите
школи, както преглътнаха „много умното“ решение на Борисов да остави вируса да
върлува из България през лятото на миналата година? Точно моловете ли трябваше да
отворят врати от 1 февруари 2021 г.? В Европа затягат мерките и удължават
забраните, а у нас ги разхлабват, знаейки какви ще са последиците. Едва ли Борисов ще
удържи на обещанието си за отваряне на ресторантите, баровете, дискотеките и
нощните заведения чак на 1 март. Идват избори и не му се ще под прозорците на МС
някои да скандират „Оставка!“. Дори Валери Симеонов започна да се оправдава, че не
бил размахал среден пръст на протестиращите под прозорците на МС. Което няма да им
попречи те да му размахат такъв на 4 април.

Протестите у нас са несравними по мащаби и ярост

с тези в Нидерландия, Дания, Литва, Латвия, Полша, Австрия и други страни членки на
ЕС. Не се примиряват с ограниченията и забраните и във Великобритания и САЩ.
По-миналата седмица светът бе потресен от кадрите, на които полицията в град
Айндхофен, Нидерландия, гасеше с водни оръдия ентусиазма на иначе миролюбивите
граждани, на които за първи път след Втората Световна война, се наложи да стоят в
изолация, да носят маски и да спазват социална дистанция. Полята с водна струя под
налягане, една млада жена с името Деница Щастни, полетя във въздуха, блъсна се в
стената зад нея и падна на земята, обляна в кръв и с пукнат череп. Според коментара
на турския всекидневник вестник „Миллиет“ (31.01.2021), наложило се на пострадалата
да се направят 15 шева. По този повод холандската журналистка Фльор Лунспач
публикува статия в английския „Дейли мейл“, в която пита: „Ако една миролюбива нация
като холандската може да се тласне към такива крайности с един все по-авторитарен
подход и жестока изолация за да се контролира епидемията, може ли да очакваме да
видим подобни сцени по улиците и на други места в Европа?“. Отговорът очевидно е да.

В коментар за турския вестник „Джумхуриет“ (30.01.2021), озаглавен „Страна,
управлявана с чене“, Ъшък Кансу запита: „Този, който не може да намери маски за три
гроша, може ли да намери ваксини? Може ли да намери работа на безработния и
ваксина за неваксинирания?“. И тук отговорът е, че не може. Има обаче още една
държава, която се управлява „с чене“, сиреч с голи обещания и хвалби. Това е България
на Бойко Борисов. По-точно тя се управлява дистанционно, като луноход. Включително
чрез пропаганда в „правилните“ медии. Няма ден, в който от телевизионния екран да не
ни облъчват „Премиерът Слънце“ Бойко Борисов или неговите съпартийци, министри и
коалиционни ортаци. А така също и „опозиционери“ като Веселин Марешки, който
подписва гербави проекти за Конституция, без да ги чете. То бива доверие, бива, ама
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цял бивол за мезе не бива!

И сякаш това не стига, та Борисов реши да се увековечи в картина на поръчковия
художник Симеон Кръстев. Който пък се сравнява с Тициан, понеже и той бил рисувал
по поръчка. Рисувал, ама не по снимки, нали? А на гореспоменатия „шедьовър” са
изобразени Бойко Борисов и сръбският президент Александър Вучич, застанали без
маски пред крана с една тръба от газопровода „Балкански поток“. Дали министър
Костадин Ангелов е глобил своя началник за неспазване на противоепидемичните
мерки? Съмнявам се. На мястото на Вучич бихте ли окачили в кабинета си такава
картина? На мен тя ми напомня за яйцето, което бившият президент Плевнелиев подари
на Папата.
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