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Когато Господ обича някого, първо прави така, че да загуби магарето си, а после да го
намери“.

Турска народна поговорка

На три пъти през 2021-ва година гражданите на България трябваше да се редят пред
урните и машините за гласуване, надявайки се най-накрая да случат на управляващи,
които да са различни от предишните корумпирани „калинки“ на ГЕРБ и техните
„присъдружни“. Управляващи, които да разнищят корупционните схеми на Борисов и в
крайна сметка да ги отърват от носителите на простотията и безпардонния грабеж на
общественото богатство. Времето, изтекло от последните избори - извънредни
парламентарни и редовни президентски, не е достатъчно, за да се прецени доколко
правилен е бил народният вот, но нали надеждата умира последна? А тя е точно
толкова фатална, колкото надеждата на Настрадин Ходжа, търсещ с песни на уста по
планини и баири изгубеното си магаре. На учудените от неговата веселост хора,
обяснил причината за своя оптимизъм така: „Последната ми надежда е зад оня хълм.
Ако и там не намеря проклетото магаре, елате да видите как ще зарева!“

В този смисъл и разкритията, които новото правителство направи и продължава да
прави относно магистралните грабежи, пардон градежи, на Борисов и компания, са
извор на оптимизъм. Защото показват, че по-зле България не може да се управлява.
При всичката политическа неопитност на ръководителите на „Продължаваме
промяната“ (ПП) и „Има такъв народ“ (ИТН), при разнородния състав на управляващата
четири партийна коалиция, България няма да загине. Нито от задаващата се нова ковид
вълна, предизвикана от южноафриканския вариант на коронавируса, наречен Омикрон,
нито от глад и студ заради галопиращите цени на природния газ, електроенергията,
отоплението и водата. Твърденията на ГЕРБ, че ако те са на власт, ще свалят цените на
синьото гориво, парното и електричеството до нивото им от януари 2021 г., са пълна
уйдурма. Ако са искали, щяха да направят тази магия до края на април 2021 г., когато
все още управляваха. И нямаше да предлагат миналия декември мораториум върху
повишенията на цените на енергоносителите, замразявайки ги с късна дата към тези от
1 януари 2021 г. Сега всичките им добри пожелания напомнят на вица за циганина
сватбар, който като разбрал, че обещаното от гостите не се дава веднага, обявил че ще
подари на младоженците крава с теленце. Обикновено преди Коледа и Нова година
политиците правят щедри жестове, но само обещанията на управляващите могат да се
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материализират, защото в техни ръце са и силата, и парите на държавата. Докато
обещанията на опозицията са прицелени в спечелването на следващите предсрочни, или
редовни парламентарни и местни избори. ГЕРБ критикуват „популизма“ на новите
управляващи, включително повишаването на пенсиите, но не обясняват какво им
пречеше да прескочат от швейцарското правило за индексиране на пенсиите според
ръста на инфлацията, към тяхното преизчисление с по-висок коефициент за трудов
стаж и един актуализиран праг на осигурителния доход. „Лидерът“ Борисов също се
прави на разсеян, когато му припомнят фразата за „кофти мат`риала“, произнесена
пред българите в Чикаго още в зората на неговия политически възход. Да не говорим
как се жалваше, че правителството на Станишев било вдигнало пенсиите, а той
трябвало да ги изплаща… Може би са прави онези, които твърдят, че ГЕРБ не е дясна,
а популистка партия. Но при ендемичната корупция, с която се прослави управлението
на Борисов в Европа и САЩ, хората би трябвало да се запитат и дали изобщо ГЕРБ е
политическа партия? Или е „шайка“, както я нарече Антон Тодоров в едноименната си
книга, преди да стане депутат на „шайката“? Отговорът на този въпрос щеше да бъде
даден отдавна, ако „шайката“ не си имаше и прокурорски чадър, опънат от „човека с
каскета“. Докато Гешев оглавява прокуратурата, тя ще преследва не големите крадци, а
тези, които искат истината за грабежите да бъде осветена. Трябваше да падне от власт
Бойко Борисов, за да се сети Гешев за номерата на банкнотите и кюлчетата злато в
чекмеджето от нощното шкафче в спалнята на бившия премиер в резиденция Бояна.
Две години бяха нужни на държавното обвинение, за да попита БНБ къде са били
напечатани те. Но колко чевръста беше прокурорската ОПГ в опита си да осуети
разследването на МВР за истинския получател на 53-те милиона лева, отмъкнати от
строителството на АМ „Хемус“! И съответно, да не допусне разкриването на истинския
организатор на схемата и поръчителя на пладнешкия грабеж. Първо, хората на Гешев
си направиха отвод, отказвайки да разследват обира под предлог, че върху тях е бил
упражнен недопустим натиск. После повдигнаха обвинение на шефа на ГДБОП Калин
Стоянов. Накрая извикаха министъра на вътрешните работи, за да го разпитат като
свидетел. За разследване на бившия премиер и дума не стана, въпреки изявлението на
Рашков, че 30-40 на сто от парите, превеждани авансово за строителството на АМ
„Хемус“, са се връщали в ГЕРБ. Поради „целесъобразното“ оглушаване на
прокуратурата за подобни твърдения, Борисов все още може да твърди, че ако Бойко
Рашков го арестува, ГЕРБ ще го канонизират. Ще го канонизират като какъв? Като
Свети Безсребреник ли? Или, като мъченик на една религия, в която не вярва, макар
лицемерно да се кръсти в църква, или в „зайчарника“ в Банкя? И Росен Плевнелиев
ходеше по големите празници на черква, но за да го видят хората, а не той да се моли
на Бога за опрощаване на безбройните му грехове. Вероятно с фалшивата си набожност
е омръзнал и на Господ, та посред бял ден крадци задигнаха джипа на третата му
съпруга Десислава, паркиран пред един софийски мол. Щом бившият министър на
финансите на Борисов, Владислав Горанов, бе върнат от Сърбия заради издирвания
джип, взет уж от фирма на лизинг, няма да се учудим, ако и джипът на Плевнелиев и се
окаже издирван. Колко от обикновените българки могат да обикалят с джипове
моловете и после да се жалват в телевизионните студия, подобно на г-жа Плевнелиева?
Нямаше начин герберите да не направят от случая генерални изводи за „оживялата“
отново престъпност след тяхното сваляне от власт. Очевидно им липсва интелект, за да
схванат, че по този начин петнят и собственото си 12-годишно управление. Нали уж бяха
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пречупили гръбнака на организираната престъпност? Виждали ли сте жива твар да
оцелее с пречупен гръбнак? Престъпността да не е гущер, на който ако му откъснат
опашката, му пониква нова?

Следващата антиправителствена атака, ако не и саботаж, от страна на ГЕРБ-СДС, е в
сферата на енергетиката и здравеопазването. Съпартийците на Борисов повтарят до
втръсване лъжите, че при неговото „успешно“ управление всичко в икономиката,
енергетиката и здравеопазването е било наред, включително ваксинацията. Обаче
данните от информационния портал coronavirus.bg, показват, че ситуацията се е
променяла постоянно, но не драматично, независимо от това кой управлява. По темп на
ваксинация бяхме и си оставаме последни в ЕС, а по броя на новозаразените с
коронавирус за 24 часа и на хоспитализираните и лежащите в интензивните отделения,
сме по-добре от далеч по-масово ваксинирани страни. ГЕРБ и няколко по-малки партии
развиха цяла истерия по повод на възможността зелените сертификати да станат
задължителни при влизане в парламента, но след като предложението им не мина,
поискаха да паднат сертификатите и за останалите граждани. Последователност в
непоследователността на действията, която е следствие от хаоса в главите, или
обичайна демагогия? За щастие, новото правителство не се поддаде на изкушението и
вместо да направи зеления сертификат и ваксинирането задължителни, обяви 75 лв.
добавка за всички ваксинирани пенсионери. А в страни, като Великобритания, въпреки
високия процент на ваксинираните с две и три дози, се чупеха печални рекорди.
Най-вече, по броя на новозаразените и починалите за едно денонощие, включително от
варианта Омикрон. Към 8 януари 2021 г. в Обединеното Кралство бяха регистрирани 68
053 нови случаи на коронавирус за 24 часа. На 15 декември 2021 г. те станаха 78 610. На
16 декември 2021 г. броят на новозаразените нарасна 88 376, а на 25 декември, само за
24 часа бяха регистрирани 122 186 нови случая на коронавирус, с които общият брой на
случаите от началото на епидемията достигна 1 1891 292 души, а този на починалите от
коронавируса набъбна на 147 857. Към 25 декември 2021 г. общият брой на случаите на
Омикрон достигна 114 625, като само за последните 24 часа бяха установени нови 23
719 заразени и 29 починали от този вариант. Според статистиката на британското
Министерство на здравеопазването, оглавявано от пакистанеца Саджид Джавид, към
25 декември в столицата Лондон от всеки 20 души 1 е бил носител на Омикрон, а до 26
декември се очакваше на всеки 10 души 1 да е носител на новия ковид вариант.

Коронавирусът отбеляза скок и във Франция. Там към 26 декември само за 24 часа
бяха регистрирани 104 611 нови случаи на коронавирус при темп на заразяване 647
случая на 100 000 души население. Към 30 декември дневният брой на заразените
надхвърли 220 000 души. За сравнение, по същото време Китай съобщи за 206 нови
случая на коронавирус, от които 158 заразени на територията на страната. 155 от тях
произлизали от град Сиан, намиращ се в северозападната китайска провинция Шенси.
Нямаше нито един нов починал и броят на жертвите на коронавируса остана 4636 при
общо 101 077 заразени от началото на епидемията. Всичко това, при население от близо
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1,5 милиарда души! Докато в 7-милионна България на 26 декември бяха регистрирани
793 нови заразени, а 52 бяха починали в болниците от или с коронавирус. На 28
декември ново потвърдените носители на вируса бяха 1278, а на 29 декември станаха
1235, като загубилите битката бяха 49 и респективно 34. И като подранил пред
новогодишен фойерверк, на 30 декември бяха регистрирани 3449 нови случаи на
коронавирус, а починалите за едно денонощие бяха 162 души! A на 5 януари на
информационни портал бяха отбелязани 6252 нови случаи на коронавирус и 157
починали от него. За щастие и броят на ваксинираните за 24 часа скочи: от 19 901 на 30
декември, на 24 947 към 5 януари. Наличието на 12 случая на Омикрон беше потвърдено
официално едва на 3 януари, въпреки съмненията, че този вариант вече е пренесен у
нас преди Нова година от завърнали се от чужбина български граждани и чужди
туристи. Но благодарение и на антиваксерската пропаганда, развивана от някои
опозиционни парламентарни и извънпарламентарни партии, към 26 декември за 24 часа
се бяха ваксинирали едва 313 души! Затова пък към екзотични курорти в далечни
страни се очакваше да потеглят 10 000 българи. „Оле, неразсудност болгарска и
глупавина големая!“, възкликва Софроний Врачански в едно от своите писания. За
повече от два века нищо в манталитета на българите не се е променило. Трудно е да се
управлява страна, в която голяма част от народа се държи като сърдито и безразсъдно
дете, на което са взели любимата играчка. Но, точно тази част от населението е манна
небесна за политическите спекуланти, популисти и демагози. Друг народ би ли търпял
да го управляват три мандата хора като Бойко Борисов, който се самоопредели като
прост? Ако това ще ви утеши, има още една такава страна, Турция, в която „приятелят
Тайпи“ управлява 19 години поред. Те затова са приятели с Бойко, защото си приличат.
Както казват родопчани: „Краставите магарета на едно и също дърво се чешат“.

В България обаче има една партия, която претендира, че е донесла демокрацията. Това
е ДПС, ръководено от Мустафа Карадайъ. Същият Карадайъ, чиято Родина-майка
(Анаватан) е Турция, а той се беше кандидатирал за президент на България. Защо не
отиде да занесе малко демокрация и в своята Анаватан? Нали там няма Бойко Рашков,
който „репресира“ търговците на гласове?

„Турция стана най-рисковата страна в света!“ - това го казваме не ние, а Есфендер
Коркмаз във вестник „Йеничагъ“ (26.12.2021). И въпреки това, на Турция ще бъде
поверено командването на силите за бързо реагиране на НАТО в Черноморския регион.
Сили, предназначени да реагират срещу Русия, а не срещу международния тероризъм и
наследниците на Степан Бандера в Украйна. „Само това ни липсваше!“ - възкликна
Гюнери Джъваоглу във вестник „Миллиет“ (24.12.2021).

Настрадин Ходжа от приказките и вицовете продължава да търси изгубеното си
магаре, а в действителността хората търсят причините, поради които са загубили
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месеци и години, оставяйки двукраки магарета да ги водят към светло бъдеще. Трудно
е човек да признае собствената си глупост, граничеща понякога с лудост. „Лудите не
може никой утеши, бесните не може никой укроти!“, пише Христо Ботев към края на
онова „присъствие“.

Ваксина против глупост и лудост още не е измислена, но ако такава се появи, ще трябва
да се реваксинираме всяка седмица.
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