ЕДНА ЛЪЖА ПОД СКАЛПЕЛА НА РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ
Автор: Минчо МИНЧЕВ

Внимателният прочит на резолюцията на Европейския парламент, относно т.нар.
изменение на климата, показва, че за европейските народи, почти в стилистиката на
китайската културна революция, се подготвя ново съдбовно начинание по пътя на
прекрасния свят на пленителното щастие. След хибридните войни за правата на човека,
в частност, „благородната“ защита на жените и децата от „психическо и физическо
насилие“, след борбата за благородното право на волност и освободеност на
обитателите на работилниците за лява резба и след още по-благородното изясняване
същността на иначе неясните джендър-параметри на пола „ТО“, след GREVIO –
командата яхнала „благородните метли“ на целите на Отворено общество, сега
най-благородната задача е да се поведе битка срещу химическата формула –
въглероден диоксид СО2.

Няма да казваме, че това много прилича на войната на китайските селяни и
възторжената ярост на хунвейбините, срещу врабчетата, обявени за главен виновник и
идеен вредител за недоимъка по него време в КНР. Както е известно братският
китайски народ реши проблема по известната „формула Дън“: „Не е важно дали котката
е сива, важно е да хваща мишки!“.

Но мъдростта по европейските ширини напоследък някак трудно вирее. На нас май ни
предлагат чисто и просто да развъждаме мишки! Които, къде на шега, къде на истина,
покрай кашкавала, сиренцето и домашната юфка, са на път да изядат почти всички
достижения на съвременната цивилизация – като двигателите с вътрешно горене
например, топлоцентрали и атомни централи, както и формите и методите на
индустриалното животновъдство дори! Причината за което бил газът метан, който се
явява съответен продукт на всичко що диша, а в случая – изхождал от обилните отпадни
продукти след преработката на храната в стомаха на животните!...

Вярно, резолюцията на ЕП все още не предвижда транспориране на директива за
затъкване кратери на вулкани и за пресушаване де що има на мучурливи места из
Европа, но що е време, все е пред нас. Нали Айнщайн беше казал, че по-необятна от
Вселената е само човешката глупост.

Очевидно някой, някъде е решил, че народонаселението така е впримчено в хватките на
поголовното оглупяване, които пък са толкова безизходно непоклатими, а матрицата е
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тъй вездесъща продуктивна и безотказна, че никой няма да се размисли какво се крие
зад бляскавите ширити и стъклените маниста на прокламираната с апломб отговорност
на европарламента пред бъдещите поколения на човечеството и загриженост за
съдбата на планетата Земя.

Доколкото обаче мащабите на начинанието предполагат една дългосрочна задача във
времето, с хоризонт до 2050 г., предстои ни многократно връщанте към темата за
доизясняване на нейните цели в дълбочина. Освен ако този законен стремеж към
истината не бъде обявен за по-демократично като „престъпление срещу човечеството“,
например. Все пак да върнеш хората на цял един континент във вековете преди
Просвещението, не е елементарна задача. И за нейното осъществяване едва ли ще
стигнат само демократичните форми на убеждаване.

Засега обаче ни предстои по-лесното – да припомним генезиса на няколко несполучливи
лъжи, родили конвенции и споразумения на известни и незабравими, в известен смисъл
сборища и свърталища на климатични вещери и вещици в стил „Алгорово толка“. На
всички, които са забравили кой е той, ще припомним, че подобно на Воланд – героят от
„Майстора и Маргарита“ на Булгаков – Ал Гор също е „професор по магия“ само че не
черна, а зелена магия. И че преди и след като беше вече вицепрезидент на САЩ той
винаги е говорил само от името на американската „дълбока държава“. Някои го наричат
„зелен милиардер“, но защо – ще ни поясни най-добре членът на Редакционния съвет,
авторитетният учен и политик, известен със своя несговорчив характер по отношение на
всяка лъжа – Румен Воденичаров. Той взема думата по тези въпроси, навръх на своя
рожден ден – 17 декември! А за всички нас в „Нова Зора“, е въпрос на особена чест да
поздравим своя другар, приятел и автор, да му пожелаем много здраве, нови
хималайски върхове, все така непоклатима вярност към истината и несвърсващо
мастило за крепкото му честно перо.

Остава ни само да предоставим на нашите верни читатели, безподобното
удовлетворение от проследяването за пореден път на гърчовете на една разобличена
лъжа. Процесът на нейното разкостване, е запазена марка по методиката на една
технология, по-известна като „скалпелът на Румен Воденичаров“.

Четете драги приятели неговият опус „Вещери и вещици от клана на Ал Гор“ - един
разказ за лъжи, които освен големи пари раждат и причиняват страдания, заблуди и
глад, и пр., и пр. прелести.
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И главно – мислете!
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