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/Продължава от стр. 1/
Вероятността Симеон

ІІ да смени Гоце на „До-
ндуков” 2 е повече от
допустима. Всички пре-
зиденти до сега у нас са
избирани с гласовете на
ДПС, а царят и Доган са
дупе и гащи. Без този
половин милион гласо-
ве, които сляпо се под-
чиняват на ръководст-
вото на ДПС, май никой
и нищо не може да бъ-
де избрано у нас. Ето за-
що и хонорарите, и зло-
употребата с власт, и це-
лият партиен цинизъм
на лидерите на Движе-
нието остават безнака-
зани и дори събарянето

на едно барбекю се ока-
за огромен проблем
пред съдебната власт.

Към дружбата между
царя и султана на Бълга-
рия, трябва да прибавим
и голямата почит на се-
гашния министър-пред-
седател, който като бивш
бодигард на величество-
то, винаги е изтъквал
колко много го цени.
След като фаворитът му
Цветанов отпадна от
класацията, съвсем есте-
ствено е да подкрепи
Симеон ІІ, а готовата да
възкръсне НДСВ твърдо
ще застане зад него в бъ-
деще, тъй като полови-
ната мандат на ГЕРБ из-

мина, а в желанието за
втори, подготовката тря-
бва да започне от сега. С
гласовете на ДПС, НДСВ
и ГЕРБ можем от сега да
си честитим следващия
президент – високо це-
неният и удобен на ця-
лата политическа класа
Дедо!

Е, още е рано да си че-
ститим новия прези-
дент, но все пак обърне-
те внимание как  отда-
леко подготвят триум-
фалното завръщане на
политическата марио-
нетка Симеон Сакско-
бургготски. Някак безо-
бидно и случайно запо-
чнаха да го споменават

тук и там. Заговори се
отново за международ-
ните му връзки. Бойко
Борисов каза наскоро,
че в чужбина винаги го
питали за царя. Отново
ни пробутват харизма-
та на произхода му, тъй
като друга той няма. От-
ново ни напомнят какъв
полиглот е, но никой не
казва, че на всичките
езици, които владее,
дрънка все едни и същи
нищо незначещи кли-
шета, които според на-
шенските стандарти би-
ли дипломатичен език.
Преклонната му въз-
раст и непреклонната
му алчност са изключи-

телно удобни за кукло-
водите му. Задкулисна-
та власт на България в
негово лице вижда и на-
мира  нужния  параван,
за да прави каквото си
иска, а ЕС да си мълчи,
защото не може такъв
истински, стар европе-
ец, с царска кръв да бъ-
де подозиран, че е ма-
ша на мафията и лице
на олигархията.

За да бъде кандидату-
рата на Симеон ІІ още по
убедителна, на пистата за
президентските избори
се пускат всевъзможни
смехотворни, нелепи и
скандални имена от аб-
сурдната българска по-

литическа действител-
ност. Чакам всеки мо-
мент в този списък да се
появи и името на Юлиян
Вучков.

Какво друго ще му ос-
тане на ошашавения
български народ, мис-
лят си сценаристите на
прехода от простотия
към простотия, освен да
гласуват за нашия човек.

И царят, наричан още
Симо, Падаря, Горския,
Мадридския крадец, Де-
до и още няколко пълни
с любов и признател-
ност прозвища, завою-
вани в последните 10 го-
дини, заради родолю-
бивата дейност на Симе-

он Кобурготски в Бъл-
гария – ще се възкачи на
президентския престол.

Просто не ми се мис-
ли, каква всенародна
радост ще настъпи в ро-
дината ни. Тя ще бъде
залята с най – голямата
ни национална ценност
„Ракията”, която с такъв
зор защитихме от опи-
тите на света да ни я от-
крадне.

Накрая един нов Ва-
зов, по – модерен и по –
голям патриот, ще пре-
напише „Пиянството на
един народ”, а после 5
години всички ще си ле-
куваме махмурлука.

Юлита ХРИСТОВА

Ìàé íè ïðîáóòâàò öàðÿ çà ïðåçèäåíò?

“Свободата е да пра-
виш всичко, което не на-
кърнява правата на дру-
гите.” Човек се чувства
свободен, когато може
да изразява спокойно
мислите си. Там, къде-
то има насилие, жесто-
кост, агресия, свобода
не може да съществува.
Личната свобода ни да-
ва право да правим то-
ва, което ни харесва, но
свободата е огромна от-
говорност. Ние сме гра-
ждани и като такива не

Áúëãàðñêàòà ñâîáîäà
трябва с поведението си
да вредим на другите,
защото живеем в обще-
ство, което си има свои-
те правила.

Тази година се навър-
шват 133 години от Ос-
вобождението  на Бъл-
гария от турско робст-
во. Нашият народ е ис-
торически обречен да
преживее тези черни и
кървави страници с
много стоицизъм и мъ-
ка, с героизъм и патри-
отизъм, благодарение

на което е и оцелял. Сре-
щу турските нашестве-
ници са се борили мно-
го юначни българи –
хайдути, революционе-
ри. Техните подвизи по-
дхранват вярата у хора-
та, че теглилата и стра-
данията ще имат край.
Във фолклора ни, бъл-
гарски, са съхранени
всички трудности, кои-
то трябва да преодолее
българинът в порива си
към свобода. Фолклор-
ната памет е символ на

българщината. Достатъ-
чно е, за да защитим на-
ционалната си гордост,
да припомним подвига
на хайдутите. А те са на-
всякъде из поробената
ни родина- в хайдушкия
Балкан, гордата Рила,
непристъпния Пирин,
мрачните Родопи. Не
може да се нарече роб-
ска земята, която напро-
лет се изпълва с юнаци,
готови да дадат живота
си за България.

Върхът в стремежа на

българина към свобода
е Шипка - заветният
хълм, паметник велик и
огромен на народния
порив към свобода.
Там  родолюбието и
свободата се съизмер-
ват с безсмъртието. То-
ва за мен е национална-
та памет и тя е жива във
всяко искрено, българ-
ско сърце. Тя определя
днес личната и граждан-
ската ни свобода. Тя е
пример за жертвогото-
вност и отдаденост в

името на най- великата
кауза- свободата на Ро-
дината:

“България цяла сега
нази гледа

този връх висок е, тя
ще ни съзре,

ако би бегали- да
мрем по- добре.”

Днес българите имат
свобода на духа и мисъл-
та, но използват ли я
правилно, за позитивни
цели? За някои свобода-
та е хаос, за други ред,
за трети своеволие. За

мен, свободата  се по-
лага само на този, който
може да поеме отговор-
ностите, които тя носи.
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Да бъдеш себе си е тру-
дно, много трудно, но аз
ще се опитам, защото се
задушавам от дефицита
на свобода и почтеност и
от неуважение на разли-
чия в мнения и мислене.
Свободата е в голяма сте-
пен вътрешно усещане и
ако го нямаш, няма кой да
ти го даде. С годините, на-
трупаният опит прераст-
ва в поход за размишле-
ния, особено за младите.
Много от тях може би ня-
ма да ме разберат сега !

Младежките очаква-
ния потъват дълбоко във
всекидневието, което се
указа най-големият чо-
вешки порок, вървящ
срещу самият човек.
Животът ни тръгва от на-
деждите и постепенно
към тъжните истини за-
вива. Увива се край се-
мейните възходи и паде-
ния в белите балчишки
къщички с малки двор-
чета, опушени от ранна-
та утринна мъгла. Бавно
и упоително дискретни-
те човешки блянове се
превръщат в малки тра-
гедии. И макар да не сме
поколение, преживяло
война, мога да употребя
думите на Гъртруд
Стайн: Lost Generation.
Може би дългата дикта-
тура, последвана от вре-
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ðàçî÷àðîâàíèÿ

На моята учителка Станка Дачева

ме на чудовищни изма-
ми, изсуши душите ни.
Думите вървят след же-
ланията, които носят об-
речеността – веднъж из-
речени, никога да не се
сбъднат. И докато сме
млади, мечтите изглеж-
дат възможни, а животът
вижда в бляновете ни ти-
ха лудост. Присъщата ни
начална разкрепосте-
ност се обезличава в тре-
звомислещо покорство.
Мотивите и действията
ни понякога изглеждат
адекватни, но често ме-
ланхоличните ни настро-
ения приличат на безпо-
мощно блуждаене из
нюансите на реалността.

Ние сме обречени на
настроения като чеховс-
кото очакване, което вър-
ви само на думи. Циниз-
мът – плащът на безду-
шието олекоти мечтите
ни до разпилени листен-
ца рози. Изконната жаж-
да за живот пресъхва с
всяка измината крачка и
сторена постъпка. А ня-
къде в утаилите се споме-
ни са застинали прекър-
шените желания, нами-
ращи спасения, единст-
вено в смъртта. Може би
понякога близостта и ни
помага да видим нещата
в перспектива ?
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