
Вместо да обикалят от град на град и 
да се чудят как да съберат половин 
салон хора, политиците могат да вля-
зат във всеки дом. Едновременно. При 
това без да се натискат. Грандиозната 
предизборна кампания няма да им стру-
ва пукнат лев. Нещо повече - на тях ще 
им плащат, за да се показват пред хора-
та! Хем ще агитират, хем ще се излежа-
ват, хем ще си пият питието, хем ще 
станат известни, а накрая ще си тръг-
нат по-богати. При това със спечелени с 
честен труд пари, което в политиката 
е задача с повишена трудност. 

Трябва само Нико Тупарев да се съгласи 
и да пусне по Нова телевизия един „Биг 
политик Брадър”. В който обикновени-
те интриги ще отстъпят на политиче-
ските, защото не всичко, което лети, 
се яде, както и не се яде всичко, което 
пише в предизборните програми. Наяве 
ще излязат несподелени партийни мера-
ци, ревност, приставане, изневяра. Няма 
да се говори за тройки, а за тройни коа-
лиции. Тази дума - коалиция, не тройка - 
беше много мръсна, но сега я сапунисват 
здравата. Дори пред Ройтерс Бойко 
Борисов вече говори за създаването не 
на обикновена коалиция, а на широка. 

Обикновено този термин се използва, 
когато ножът е опрял до кокала и се 
налага да управляват двете най-големи 
политически сили, които иначе са върли 
противници. Коалицията, която Меркел 
създаде в Германия, е широка, защото 
обединява християндемократите и 

социалистите. Когато решаването на 
националните проблеми изисква съгла-
сие, когато трябва да се изведе страна-
та от криза, тогава идеологиите изчез-
ват. При нас ще бъде още по-лесно - иде-
ологии отдавна няма. Единственият 
смисъл на политическата надпревара е 
властта. Резултатът го знаем. Затова 
кризите се редуват с обикновена сиро-
машия.

Политическият „Биг Брадър” ще бъде 
истински ВИП. Лъскав и без присъствие-
то на лордове. В политическите семей-
ства вторият човек никак не прилича 
на Тачо, защото винаги е готов да 
стане пръв. Затова още по-интересно 

ще бъде, ако участват някои заместни-
ци. За един от тях знам, че ще се чув-
ства страшно неудобно - свикнал е да 
подслушва, а сега ще трябва да ходи с 
микрофон. Гавра. Друг един шеф също ще 
седи на тръни, защото в къщата уиски-
то се лее като вода, а той не иска да се 
изповядва като в „Анонимните алкохо-
лици”. И с пълно право. Както казва една 
приятелка: „По-добре известен пияница, 
отколкото анонимен алкохолик!”

Единственият проблем ще бъде с под-
бора - все пак 25 са партиите и коалици-
ите, които участват в изборите, а 
един от лидерите им се брои за десет. 
Лесно ще го познаете. Винаги ще бъде в 
обективите, защото без него няма как 
да се създаде новина. 

А пък един друг няма защо да го канят. 
Той самият ще прескочи огражденията и 
ще влезе, защото има имунитет на канди-
дат-депутат и нито полицаите, нито 
частните гардове ще се опитат да го 
спрат. Тази седмица седемнайсет негови 
кандидати „с оттренирани движения” 
(по неговия разказ) преодоляха пропуска на 
ЦИК. Служителите на НСО не успели да ги 
спрат. Задоволили се да ги „локализират” 
в коя стая отиват. След това дошла жан-
дармерията, поседяла, локализирала ги и 
тя и си отишла. Неслучайно „имунитет” 
идва от латинската дума „свободен”.

На другия ден юнаците си тръгнали. 
Свободно. И свободно заявили: „Показахме, 
че няма никаква държава!” 

Това не трябваше ли да го кажем ние?
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р За приемственост Последните трима уж различни по възгледи 
външни министри са като клонинги.

Само за „вота” в полското градче Ленкница МВнР 
заслужи напълно сериозна антинаграда.

Периодичната псевдолустрация в министерството  
заслужава международно „отличие”.

Ако има годишни призове Yes-man, шефовете 
на Външно трябва да кандидатстват всеки път.
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За конформизъм

За правене 
на избори
За кадрова 
политика

Българските служители в ООН влязоха в класация на дипломатите, натрупали 
най-много неплатени глоби за паркиране в Ню Йорк. Според  „Уолстрийт джърнъл” 
България се нарежда на десето място с близо 400 хил. долара.
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