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“×îâåê ïðîñò - íà âèñîê ïîñò”
„Човек прост – на висок
пост” е една от многобройните епиграми на Радой Ралин, все така и дори още по
- актуална днес.
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предсказват политическото
бъдеще на държавата. Определят рейтинги и сочат
политиците, които ще управляват пред възторжените телевизионни водещи.
В уж сериозно политическо предаване като „На
четири очи”, госпожа Сладуранка Ризова ни сефтоса
за Новата година с изповеди на фолкпевица, футболист и плейметка, като дори си беше направила труда да ни покаже последните двама в креват някъде в
Италия. Ако са и възложили да прави сантиментално
порно по Нова телевизия,
добре се е справила.
И понеже споменах Новата година, ха да ни е честита! Нова година, нов късмет, нов президент и много
нови кметове и общински
съветници се надяват да за-

емат тези постове през 2011
година.И не само се надяват, но и действат. Още в
края на старата година започна голямото ромско адресно регистриране, за да
могат тези активни граждани да си дадат гласа за когото трябва. У нас на висок
пост може да избират човек
прост, но той винаги е хитър и тарикат. Широките
народни маси харесват точно този вид представители
на homo sapiens и винаги с
удоволствие гласуват за него. Епиграмата на Радой
Ралин „Човек прост, на висок пост” през тази година
ще получи още по-голяма
реалзация от досега.
На мястото на агента Гоце към президентския пост
се е запътил милиционерът
Цветан. Ако Бойко си стои
на думата и той си остане

до края неговата кандидатура, благодарният народ ще
избере генералския любимец. А ако генералският любимец си покани за вице
червения славей Веско Маринов, ще настъпят всенародни веселия, а песента
„Нашата полиция ме пази”
ще намери място в класиката на българското изкуство.
Но има вероятност неблагодарният български народ да започне да намира
махна на министър председателя, защото лимитът му
от оправдания с предишните правителства се изчерпи.
Тогава той самият ще се запъти към „Дондуков” 2 и
можем да бъдем сигурни, че
благодарният български народ ще му подари и тази
изборна победа, която бате
Бойко ще размаха като трофей. С президентския си

мандат той ще попълни колекцията си от победи, напълно убеден, че здравите
сили винаги трябва да побеждават здравия разум.
Кой ще замести тези велики хора, ако те заместят
Гоце? Спокойно! За мястото на Цветанов няма защо
да се тревожим. Министър
на вътрешните работи може да стане всеки харесан
от Борисов, а самият Борисов като министър- председател винаги може да
бъде заместен от госпожа
Фандъкова.
С министъра на културата Вежди Рашидов, епиграмата на Радичков получи
много добра реализация, но
може да се направи още по
въпроса. Както на приятеля
си Божо Димитров, така и
за Веждито може да измисли едно Министерство на

малката пластика, например,
а министър на културата да
стане, пак примерно, Сашка
Васева – българка, певица,
танцьорка и дори поетеса. С
какво е по-лоша от другата
примиерска любимка, която
се опитаха да набутат за еврокомисар – Румяна Желева? Освен това госпожа Васева винаги е казвала, че
много го харесва.
Жалко, че беше сменена
незабравимата министърка на
здравеопазването /забравих и
името/, но в този ресор има
хляб за още смени, а лекарската гилдия е пълна със странни субекти, подходящи за високи постове.
Неповторимият финансов
министър, изкопан от някаква канцелария на международната бюрокрация и за първи път видял някой да му обръща толкова внимание, съ-

що е герой на епиграмата и
също така лесно може да бъде заменен с някой нашенски
финансов бюрократ. Няма да
стане нито по-смешно, нито
по-страшно.
А какви гении се подвизават в парламента – бедна
му е била фантазията на големия ни сатирик.
Бедна е фантазията и на
всички нормални хора, какви персони ще бъдат избрани на местните избори
през 2011 година. Парадът
на простотията, простащината и тарикатлъка, на цецковщината, цацевщината
и калинковщината, парадът
на алчността и демагогията се провежда пред очите
ни. И какво от това – казват умните, оставяйки аристократично лудите да се
налудуват.
Юлита ХРИСТОВА
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Момченце е първото дете, родено за 2011 година в община
Балчик, съобщи управителят на МБАЛ д-р Иво Войчев. Малкият
Александър се е появил на бял свят на 2 януари в 13.38 часа,
тежи 3370 гр. и е с дължина 52 см.
Родителите на детето са Желязка и Иван Иванови.
Последното бебе, родено в балчишката болница за 2010 година,
е Константин, който е проплакал на 31.12 в 14,30ч. Тежестта му е
била 2750 гр. , а дължината 50 см. Щастливата майка е 18годишната Галина Миткова от село Оброчище.
На снимката: бебе Александър с майка си, баба си и
акушерката Митева, които щастливо позират
пред камерата на „Балчишки телеграф”
Фото:Маруся КОСТОВА

Хорът за църковно пеене от с. Оброчище изнесе великолепен коледен концерт в Балчик.
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Близо до вас
вашият успех е важен за нас!

www.mikrosistemi.com

Балчик, ул. „Черно море” 21. Тел 0579/7 21 96, 0878/274 840

