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Управлението на герберите и разединените патриоти е към своя край, но докато това
стане факт, ще има да „ручаме жабето“. И в същото време ще ни варят на бавен огън,
както жаба в колба, за да не усетим болка. Това някои наричат хуманно отношение към
животните, а други смятат за перверзия. Тази операция може да бъде уподобена и на
хипнотизирането от Алф на домашния котарак, когото косматият мигрант от планетата
Мелмак убеждаваше, че не е котка. А пък нас ни убеждават, че живеем все по-добре,
понеже Борисов открива „завод след завод“ и „стотици“ километри магистрали,
новопостроени, или ремонтирани опери, театри, училища, детски градини, църкви,
джамии и синагоги.

Всеки завършил средно образование е учил за земноводните твари и трябва да си
спомня, че жаба може да се свари в колба без да усети, ако температурата на водата се
повишава постепенно. Този метод върши работа и при управлението на държавите,
народите и нациите. Не е необходимо да посещавате международни форуми,
достатъчно е да поживеете в „тази страна“, за да забележите как управляващите и
присъдружните им медии, социолози, политолози, социални антрополози и прочее
шарлатани, ни „сваряват“ ежедневно. Тоест, убеждават ни колко добре и силно се
развива икономиката и как хората богатеят и добруват без да разберат под сянката на
Булгарбаши Бойко Борисов и неговите съпартийци. А онова, което някои наричат
корупция, е само субективно усещане, подхранвано от завистливата опозиция и някои
проводници на чужди сили като РСЕ.
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С черногледата опозиция се занимават премиерът Бойко Борисов, председателят на НС
Цвета Караянчева, председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда
Стоянова, председателят на комисията по вътрешен ред и сигурност Маноил Манов,
бившият седесар и активист на ДБГ Тома Биков, както и „журналисти на повикване“ от
БНТ, БНР, „Канал 3“, ТВ „Европа“ и вестниците на Делян Пеевски. Отчаяни усилия
полагат от ДАНС и Специализираната прокуратура, за да разсеят съмненията в
чужбина, че у нас не се води борба с корупцията и злоупотребите с европейски
средства. Ако не споменаваме с благодарност КПКОНПИ, то е защото въпреки
„хилядите награди“ на бившия й шеф и отнетите от „лошите“ милиарди, незаконно
придобити имущества, назначаването на Пламен Георгиев-Терасата за консул на
България във Валенсия повече прилича на бягство и покриване, отколкото на
възнаграждение за заслугите му. Оставяме на съвестта на Борисов и твърденията за
„няколкото образования“ и няколкото чужди езика, които владеела новата
дипломатическа „калинка“. Премиерът има навика да преувеличава и послъгва, а
народът отдавна е казал относно борбата на властта с „лошите“:

„Гарван гарвану

око не вади“.

Обаче, от филмите знаем, че най-добрите съветници по въпроса за борбата с
престъпността и корупцията са осъдените за корупция. Поради това полицията ползва
бивши касоразбивачи, хакери и други „експерти“, когато трябва да разрешава заплетени
казуси. А осъдените престъпници са готови да помогнат срещу намаляване на
собствените им присъди. Може би това обяснява защо Специализираният съд прекрати
делото срещу Димитър Желязков или Митьо Очите.

Както и да е. Да се върнем към „варенето на жабето“. С какво ни занимаваха през
последните две седмици така наречените национални медии в България?

Първо, с победите на „най-добрата ни ракета“ Григор Димитров на турнира US Open в
Ню Йорк. И най-вече с победата му над Роджър Федерер и изкачването му в световната
ранг листа от 74-то на 25-то място. След това дойде поражението му от един 22 годишен
руснак, Даниил Медведев, и ефирът потъна в траур, точно както след поражението на
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националите по футбол от Англия с 4:0. Преди това средствата за масова манипулация
и дезинформация подминаваха факта, че Димитров, подобно на футболиста Бербатов и
волейболиста Казийски, отказа да играе за националния отбор.

Междувременно, медиите се настроиха на нова оптимистична вълна – избора на
Кристалина Георгиева за директор на МВФ. Пост, за който тя се оказа не само
единствен кандидат, но заради нея бордът на директорите отмени възрастовото
ограничение от 65 години, което се отнася само за кандидатите за директорския пост.

Така бившата еврокомисарка и неуспяла кандидатка за поста генерален секретар на
ООН, която прецака другата българка Ирина Бокова, може да бъде наградена с
по-висок пост от този, който заемаше в Световната банка. Можем да си представим с
какви хвалебствия ще ни залеят управляващите и контролираните от тях медии, ако
Сталинка Георгиева оглави МВФ. От това, разбира се, към най-бедната страна в ЕС
няма да потекат реки от мед и масло, но личният успех на Георгиева неминуемо ще бъде
трансформиран в основен пропаганден аргумент на Борисов и ГЕРБ за предстоящите
местни избори. Както и евентуалното преизбиране на Йорданка Фандъкова за кмет на
столицата ще бъде трансформирано в аргумент на герберската кампания за следващите
парламентарни и президентски избори. „За ГЕРБ е важно Фандъкова да спечели“,
заяви председателят на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова. За ГЕРБ не знам, но за
Дариткова едно поражение на Фандъкова може да означава „снемане на
политическото доверие“ в нея от страна на Вожда. Съгласно „моралните стандарти“ на
ГЕРБ, това означава край на политическата кариера. Ако не вярвате, питайте Цветан
Цветанов.
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Другият пропаганден балон,

представян като голям „успех“ на управлението на Борисов, е убеждаването на
„Фолксваген“ да построи завода си за автомобили в България. Разбира се,
вероятността за това съществува само във фантазиите на Росен Плевнелиев. Подобна
перспектива е реална точно толкова, колкото твърденията на бившия президент, че
някога е спал по пейките в Берлин, преди да го забележат от немския бизнес. В никой
германски град, особено в Берлин полицията не би допуснала някой да се излежава по
пейките. Такова нещо е възможно само в България, благодарение и на „успешното“
управление на Бойко Борисов. Но, освен за бедняците и бездомниците, които спят по
улиците на София и другите големи градове у нас, Борисов и ГЕРБ ще трябва да
отговорят на други неприятни въпроси.

Първо, защо не беше отнето имуществото на замесените в „Апартаментгейт“ и „Къщи за
тъщи“, а те се разделиха само с партийните и административните си постове? Някои
като Пламен Георгиев пък бяха „наказани“ с преминаване на отговорна дипломатическа
служба.

Второ, защо от ГЕРБ настояват цивилни да могат да оглавяват служба „Военна
информация“? Уверенията им, че няма да назначат политик, аптекар или хлебар за шеф
на военното разузнаване, пораждат основателни подозрения, че се търси място на
поредната останала без работа и доходи гербава „калинка“.

Трето, защо от антикорупционния закон, който задължава държавните служители от
определен ранг да декларират имуществата си и евентуален конфликт на интереси, са
били изключени консулите? И сега МВнР ще ги моли да дадат информация относно
чуждите езици, които владеят. Сякаш още като са писали закона герберите са имали
предвид „калинки“, като Пламен Георгиев?

Четвърто, защо ако Фандъкова е управлявала София толкова успешно, нейни
заместници, като този по транспорта, бяха изправени пред съда и осъдени за
разхищения на обществени средства? Кой е виновен за перките на акули по „Графа“, за
калпавия ремонт на „Ларгото“, за рушащите се паметници на културата, за
презастрояването на столицата и за потрошените жълти павета по време на
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заснемането на някакъв екшън филм?

Пето, защо ако Мария Габриел като еврокомисар по цифровизацията се е справила
успешно, Урсула фон дер Лайен дава този ресор на друг, а на нашата „Пунта Мара
Габриел“, както пише на баджа й в карикатурата на Христо Комарницки, публикувана
във вестник „Сега“ (11.09.2019), поверява ресора „Иновации и младеж“? Очевидно не
грешат тези, които твърдят, че няма никакво значение какъв ресор ще получим в ЕК,
понеже некомпетентността на Мария Габриел е еднаква във всички сфери. Но преди
още да беше обявено окончателното разпределение на ресорите в ЕК, Борисов
подхвърли с блеснали очи, че в ресора, който ще получим има повече пари, отколкото в
земеделието. Сиреч пак ще сме на кяр. Все едно, че нашата „калинка“ ще може да черпи
колкото си иска европейски пари и да ги превежда на правителството в София. Пълен
келепир и еврокомунизъм!

Шесто, защо след като лично премиерът, или някой от неговите текстописци, посочва
във Фейсбук профила му, че статистическите данни на НСИ се „изглаждат сезонно“,
Борисов приема за меродавно, че растежът на БВП през второто тримесечие на 2019 г.
е 3,5% спрямо същия период на 2018 г.? И откъде Борисов извади цифрата 26
млрд.лева износ за първите шест месеца на годината, след като НСИ посочи, че сме
изнесли стоки за 8,5 милиарда лева? Ако управлението му за изтеклите 10 години е
било успешно, защо бяха снети от длъжност маса министри, заместник-министри,
вицепремиери и партийни началници?

Седмо, защо руското МВнР призова президента Радев, а не премиера Борисов, да се
намеси срещу пренаписването на историята по повод на готвената от руското посолство
в София изложба за приноса на Съветската армия за освобождението от
хитлерофашизма на Източна Европа? Нима в Москва не знаят кой е шеф на
изпълнителната власт у нас? Или вече са решили, че Борисов е пътник, с когото не си
струва да разговарят? Сякаш за да потвърди това, властта в София

завихри шпионски скандал,

в който набърка генерала от запаса на РФ Решетников, бившия издател на „Дума“ и
настоящ лидер на движението „Русофили“ Николай Малинов, бившия мажоритарен
собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев и оръжейния търговец Емилиян
Гебрев. Главният прокурор Цацаров и неговият бъдещ наследник Гешев уверяват, че
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разполагат с неоспорими доказателства за престъпната шпионска дейност на
русофилите, както и за финансирането им от руска страна. Много голяма е
вероятността тези „доказателства“ да паднат в съда, но миризмата на гнило ще остане
да трови българско руските отношения. И най-вероятно проектите „Турски поток“ и АЕЦ
„Белене“ ще бъдат замразени. Което изглежда е и целта на занятието. Понеже от САЩ
са „обезпокоени“ от едностранната ни енергийна зависимост от Русия. Ако тя беше
зависимост от САЩ, едностранността й нямаше да тревожи Белия дом, нали? А що се
отнася до шпионажа, неотдавна CNN съобщи сензационно, че Тръмп е прекратил
мисията в Русия на свой топ шпионин, след като разузнавателна информация,
предадена от Израел, попаднала у руснаците. Белият дом и ЦРУ нарекоха съобщението
„лъжливо“, но не се заеха да опровергават неопровержимото. А именно, че и те
шпионират навсякъде по света. Лошо е само, когато го правят руските разузнавачи, или
хакери. Ако управляващите у нас толкова са закъсали, че опряха до русофобията и
шпиономанията, за да могат отново да измамят избирателите, значи хвалбите им за
„успешното управление“ вече не хващат дикиш. Другата възможност е някой да подлага
динена кора на Бойко Борисов, принуждавайки го да играе ролята на русофоб.

Осмо, след като Борисов отписа Шенген като национален приоритет, как мисли да спре
очертаващия се нов бежански поток от сирийската провинция Идлиб? За тази опасност
предупреждават вече турски медии. В това число и за вероятността заедно с
бежанците, към Европа да потеглят бойци на т. нар. Сирийска свободна армия. На този
международен декор, въпросът за това кой ще стане кмет на София изглежда
маловажен. Ако, разбира се, и той не е елемент от „варенето на жабето“, което ще
дъвчем през следващите четири години. Все пак смайваща е наглостта на
„анализатори“, които изтъкват, че Мая Манолова нямала административен опит, за
разлика от Йорданка Фандъкова, която била натрупала такъв. Да не би Бойко Борисов
и Йорданка Фандъкова да са се родили на кметския стол в столицата? Първият е бивш
пожарникар, охранител, главен секретар на МВР, докато стане кмет, за да зареже
мандата си по средата и да стане премиер. А Фандъкова е бивша учителка по руски
език.

Публикации във влиятелните международни научни издания „Сайънс“ и „Нейчър“,
съобщават че група учени от Харвардския университет и Масачузетския технологичен
институт са изследвали близо половин милион геноми и резултатите от проучването им
са показали, че общностите не се раждат. И че в природата не съществува никакъв ген,
отговарящ за хомосексуализма. С други думи хомосексуалистите не се раждат такива, а
хомосексуалността се предопределя преимуществено от възпитанието и културата.
Тогава защо кметицата на София Йорданка Фандъкова допускаше ежегодните
„прайдове“, или гей паради? За да бъдем в крак с развратната мода на Запада ли?
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Щом хомосексуализмът не е природно обусловен, какво остава за някаква
административна предопределеност по рождение? Какво ще стане, ако Фандъкова
загуби изборите в София? При всички случаи няма да настъпи краят на света. Добре е
градоначалниците да се сменят, за да излязат наяве кирливите ризи на бившите
кметове и на партиите и бизнеса, които стоят зад тях. А у нас, ако Фандъкова загуби
изборите, това се приема като земетресение от девета степен по Рихтер. Поради това
управляващите втвърдяват тона към Мая Манолова, обвинявайки я в черна
неблагодарност. Вероятно са научили за „скалпела“ на новия кмет на Истанбул Екрем
Имамоглу, който реши да прочисти общината от хрантутниците на Ердоган. За да
направи същото в София, ако спечели кметския пост, Манолова ще се нуждае от
подкрепата и на Общинския съвет. Тоест, не е достатъчно само тя да победи, а да има и
достатъчно мнозинство в ОС, което да подкрепя промените.

Отвлечени програми и обещания вече не вършат работа, нужни са конкретика и
реализъм. Благодарение на своя актив като омбудсман, Мая Манолова стартира с
по-висок рейтинг от Фандъкова. Редно е тези, които искат промяна чрез свалянето на
ГЕРБ от власт, да подкрепят Манолова. Научихме, обаче, че СДС щели да питат Мая
Манолова не какво ще промени в София, а за 9-ти септември и Паметника на
Съветската армия. Тези хора още живеят в миналото и се препитават с антикомунизъм
и русофобия, което ги превърна в патерици на Борисов и ГЕРБ. Вече не се обиждат,
или срамуват дори от жалкото си положение на сателити. Вярна е поговорката, че
срамът и обидата вредят, когато се чувстват. Да представяш спечелването на местните
избори в София и други градове като триумф на твоята коалиционна политика на
прилепване към силните, това е достойно за презрение!

В своя слугинаж СДС стигна дъното, но забрави едно нещо: София не е България и
България не е София. Софийското метро не гаси пожарите в БДЖ, нито осигурява
връзка с откъснатите от света селища, до които не могат да стигнат нито линейки, нито
пожарни, или коли с продоволствие. Както и небостъргачите като „Златен век“ няма да
осигурят подслон и културни развлечения на хората с изгорелите кооперации и
читалища. Да се казва че всяка промяна в България е започвала от София, без да се
уточни, че не винаги това е било за добро, е също пренаписване на историята. Ако не
вярвате, вижте какво пише за шопска София по време на Априлското въстание Захари
Стоянов: нямало нито огън, нито дим! И обявяването си за столица на Княжество
България София дължи на панагюреца Марин Дринов и на надеждите за обединение
на българите от Мизия, Тракия и Македония. Това е всичко.
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