
В академията на господин Мастилено 
Петно има странни правила. Там се при-
емат само момчета, чиито имена 
започват с А. С друга буква е единстве-
но Матеуш, но той не е момче, а учени-
ят скворец на господин Мастилено 
Петно. Матеуш говори прекрасно, но 
произнася само края на думите, без изоб-
що да обръща внимание на началото. В 
сравнение с него Любо Дилов прилича на 
отличник от кръжок по изразително 
четене.

В академията на господин Мастилено 
Петно героите преминават от една 
приказка в друга без всякакво притесне-
ние, че объркват спомените на читате-
лите. Удава им се толкова лесно, сякаш 
не става дума за излизане и влизане в 
приказки, а за политически партии.

С това аналогиите свършват.
Между господин Мастилено Петно и 

Бисер Петното няма нищо общо. Едини-
ят е литературен герой на Ян Бжехва, 
а другият е герой на нашето време. При 
това с особено отношение към литера-
турата. Твърди, че не бил прочел нито 
една книга, защото не вървял по стъпки-
те на другите. За разлика от един извес-
тен политически герой, който пък сглу-
пил и я прочел. И оттогава не е спрял да 
гледа на света като индиански вожд.

Между другото „Винету” на Карл Май 
е трилогия. Казвам го за онези, които са 
си купили само първия том.

А може би бъркам, че между двете 
петна няма нищо общо? Толкова много 
печатарско мастило се изля за нашия 
бисер, че господин Мастилено Петно 
изглежда бледа точица в сравнение с 
него. Ако се съберат публикациите за 
дивотиите на русенския освободител 
(нали движението се казва „Свобода”), 

Карл Май ще се притесни, че е написал 
само 80 тома. Не съм единственият, 
който смята, че голямата мечта на 
въпросния Миланов е да стане известен 
и да прави пари от своята популярност. 
Или по-точно – да осребри политически 
своята известност, като крайната цел 
е същата. Според негов съкилийник, а 
после сподвижник (щом са участници в 
движение, значи са сподвижници, ако са в 
партия, са съпартийци), Петното 
настоявал да влязат в политиката, 

„защото там са парите, там е лапане-
то”. Цитатът е от „Господари на 
ефира”. Само че този местен мошеник 
едва ли щеше да стане национално 
известен, ако не беше медийният инте-
рес към всеки, който крещи силно. Днес 
мастиленото петно се отметва и зая-
вява, че не Борисов им е плащал за 
митингите, а Бареков. За да бъдат 
нещо като охрана на предаването „Без 
цензура”. Но неговият скворец Матеуш, 
пардон – Йордан Бонев от „Свобода”, 
твърди съвсем обратното за гостуване-
то в Банкя. Ставало въпрос за огромни 
пари, ако послушат Бойко и щурмуват 
парламента. При това се знае, че 
въпросната птичка произнася само края 
на думите! А ако ги каже целите?

Всички тези криминални подробности 
нямаше да заливат целия народ, ако с 
това се занимаваха съответните 
институции, а не бяха оставили инициа-
тивата на парламента, вестниците и 
националните телевизии. За първи път 
се поколебах кое от двете „ексклузивни” 
интервюта с Петното да гледам, защо-
то се излъчваха по едно и също време. В 
студио от централния затвор. 

Всичко България втасала, та стигнала 
до лекетата...
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Да опита колко часа ще изкара на Острова без 
портфейл. После да потърси приятеля си Найджъл 
Фарадж.

Ако преодолее успешно самолета и летището, да 
се пробва в Испания. Но не на плаж, а на трудовата 
борса.

Да потърси свободна длъжност в Бундестага. И 
да провери дали там ще ваканцуват 23 дни до 
евровота.

Да отиде на гурбет в Гърция, за да вникне в 
разстоянието между елита и електората на 
партията си.
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Êîè áúëãàðñêè äåïóòàòè äà ïîñëåäâàò ïðèìåðà 
ìó?

Лютви Местан

Волен Сидеров

Михаил Миков

Полският депутат Артур Дебски реши да живее две седмици в Лондон с 240 
лири в джоба, трудейки се като общ работник, в опит да разбере защо десетки 
хиляди негови сънародници всяка година eмигрират във Великобритания.

Източник:  Национален статистически институт

млн. левове

10-ТЕ СТРАНИ ОТ ЕС, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА НАЙ-ГОЛЯМО 
ПОЛОЖИТЕЛНО ТЪРГОВСКО САЛДО ЗА 2013 Г.

Фра
нци

я 
379

.3

Бел
гия

 
333

.2

Гър
ция

 
211

.9

Пор
туга

лия
 

181
.3

Вел
ико

бри
тан

ия 
170

.4

Кип
ър 

61

Мал
та 

31.5

Лат
вия

 
28

Хър
ват

ия 
26

Дан
ия 

17.2

Мастилено 
Петно


