
Лидерите на основните партии или са 
уморени, или са се събудили помъдрели. 
Цяла седмица нито един от тях не е нару-
гал конкурентите си. Няма ги заканите за 
даване на прокурор, няма ги папките и 
обидите. Дори вечните приказки за теж-
кото наследство изчезнаха от ефира. 
Бойко Борисов продължава да реже ленти 
и веселяшки да обещава „тази година зала, 
догодина - магистрала”. Мишо Миков също 
ходи ухилен. Иска му се да реже ленти, но 
ленти няма. Затова му се наложи да 
открие кюстендилското си посещение с 
прерязване на уента от тиксо.

Кандидатът за министър-председател 
Николай Бареков също повдига настрое-
нието на електората. Всеки ден дава всич-
ко от себе си предизборната битка да 
изглежда по-смешна от другите досега.

Онзи ден например обясни на хората от 
Ботевград, че Бойко Борисов наближава 60 
години. Затова щял да го пенсионира и да 
му даде 130 лева пенсия. От тези думи 
личи колко социално загрижен е Бареков. 
Иска да дава, не да взима. Защото имаше 
едни други изборджии преди време, които 
се заканваха от всеки втори билборд да 
уволнят Бойко. А Ники е състрадателен. 
Само дето се е объркал с цифрите. Дока-
то се е готвел за министър-председател, 
явно не е забелязал, че минималната пенсия 
вече е 154 лева. Така че несправедливо 
подяжда Бойко с цели 24 лева.

Като говорим за пенсии, се сетих за 
вица с онзи пенсионер мераклия. Поканила 
го една по-млада невеста на гости. Прис-
тигнал дядото до блока. Какво да види - 
асансьорът развален, а тя - на последния 
етаж. Тръгнал да катери стълбите. На 
първата площадка спрял да отдъхне. „Дали 
ще ми даде?” Продължил нагоре. На втора-
та пак спрял. „Дали ще ми даде?” На тре-

тата отново повторил въпроса. Само че 
гласът му вече бил разтреперан от изкач-
ването. Стигнал последната площадка, 
спрял и се запитал: „Ами ако ми даде-е-е?”

Положението двайсетина дни преди 
изборите страшно много прилича на иска-
нето и моженето в този виц. Въпросът за 
основните партии не е колко гласове ще 
им даде електоратът. Въпросът е какво 
ще правят след като им ги даде. 

За първи път по време на предизборна 
надпревара се чува такова обръщение, как-
вото направи Бойко Борисов в Пазарджик. 
„Обръщам се към Лютви Местан и Михаил 
Миков - състоянието на държавата е 
изключително тежко и те по-добре от 

мен знаят това. Дори не е важно кой 
какви резултати ще направи на тези избо-
ри, важно е след 6 октомври как ще съуме-
ем да излезем от тази тежка криза!” Поли-
толозите могат просторно да разсъжда-
ват дали това е протегната ръка, или 
само предупреждение от Борисов, че „до 
15 октомври нямаме ли правителство, 
нито фондове ще пуснат, нито ще ста-
нат готови магистралите, просто няма 
как да се заздрави държавата”. Социолози-
те вече подредиха класациите. Оказа се, 
че резултатите си приличат и едва ли 
нагласите рязко ще се променят. Бойко 
знае, че ще бъде пръв, но още не знае какво 
ще прави, като бъде пръв. Този въпрос 
виси с голяма отговорност не пред парти-
ята му, а пред държавата. Ще може ли сам 
да създаде правителство? С кой ще се коа-
лира? Колко голямо ще е мнозинството? 
Ще бъде ли достатъчно за провеждане на 
реформи? Ще има ли съгласие за тях?

Ако се колебае, има готов кандидат за 
министър-председател, който ще реши 
неизвестното. Въпреки че в момента 
Бареков е зает с транспортна задача. 
Трябва да легне на границата с Турция, за 
да не влязат автобуси с избиратели, а в 
същото време да организира внос на изби-
ратели от Румъния. И едновременно да 
въведе книжка за гласуване срещу издържан 
писмен и устен изпит по български на ниво 
8-и клас. Целият народ трябва да бъде 
изпитан. Той ще слага оценките.

А какво ще стане с притежателите на 
жълти книжки, не казва... 
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р Ходенето Изрядните тротоари са достатъчно малко, за да 
бъде минаването по тях известен лукс.

След като половината град ще става зона с платено 
паркиране, следва тол такса за центъра.

Който ще клати и следващия кабинет с 
протести, да заплаща авансово разходите на 
СДВР.

С толкова много нови приходи, редно е част от 
сумата да се вложи в повишаване на активността.
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Гласуването

Шофирането

Митингуването

Гледането на новогодишната заря в Лондон тази година става платено, реши кметът 
Борис Джонсън. Желаещите да наблюдават фойерверките от най-подходящите места 
по поречието на Темза ще трябва да си закупят билет от 10 паунда.
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Ами ако даде?


