
Не е много кавалерско, но започвам 
да подозирам, че рапът се е родил по 
време на изказване на Меглена Кунева. 
Като я слуша човек, започва неусетно 
да тактува. Ето какво казва тя на 
заседанието на Министерския съвет 
на 26 ноември на Бойко Борисов по 
повод новоизбраните областни упра-
вители. „Аз искам да Ви благодаря най-
напред от името на Реформаторския 
блок за това наистина коректно и 
чудесно поведение. Само че вътрешна-
та динамика показва, че имаме двама 
чудесни хора от ДСБ – областни упра-
вители за Видин и за Сливен, техни 
предложения, двама чудесни хора от 
СДС – предложения – Бургас и Стара 
Загора, и един също така чудесен 
човек от БЗНС, НПСД и ДСБ - за София. 
В тази картина обаче липсва „България 
на гражданите“. Като се има предвид 
каква е тежестта вътре в самата 
група, на мен много ми се иска да 
помислите и върху това. Бяхме предло-
жили кандидат специално за София…“ 

Докато човек си тактува, за да не 
заспи, му се иска да отговори нещо 
много кратко, много конкретно и не 
чак толкова изискано – като рап. Нещо 
такова, да речем: „Запомни добре: дас-
калицата ми е много по-добра от дас-
калицата ти!“ Става въпрос за учи-
телката по математика, която към 
трети клас трябва да те е научила, че 
когато се решава задача, първо се 
извършва действието в скобите. 

Реформаторският блок е коалиция в 
скоба в общата коалиция с ГЕРБ. Ако 
има да се решават задачки в голямата 

коалиция, първо трябва да се извър-
шат действията в скобата на малка-
та коалиция. Долу-горе така отговори 
премиерът на вицепремиерката – 
решавайте си ги тези ваши неща 
предварително и давайте да вървим 
напред. Не точно с тези думи, но в 
този смисъл. Бяха изгубени петнайсет 
минути за празно говорене и петнай-
сет дни за празно протакане само 
защото Реформаторският блок има 
проблеми с извършването на действия 
в скобите си. 

По време на изборите всички партии 
твърдяха, че сме на ръба на пропастта. 
Странно! Сега всички се държат сякаш 
не са край пропаст, а на върха на плани-
ната – спорят единствено кой къде да 
се разположи, за да има по-добра гледка, 
и кои свои хора да вземе на върха. До 
този момент имаше кавги за минист-
ри, процедури за заместник-министри, 
„вътрешна динамика“ за областни упра-
вители и т.н. Явно всичко това ще 
продължи, докато съотношението на 
бъдещите назначения в бюрокрацията 
се изчислят с точност до третия знак 
след десетичната запетая. Кунева вече 
заговори за квотен принцип, което ни 
напомня, че нищо старо не е забравено.

 Но затова пък не беше проведен 
нито един спор за абсолютно неот-
ложните реформи. Как да не си поми-
сли човек, че или са се разбрали какви 
реформи да правят и няма за какво да 
се карат, или са се разбрали да не пра-
вят реформи, за да не се карат. Към 
този момент „вътрешната динамика“ 
се забелязва само по въпроси на кадру-
ването, проблемите с реформите 
засега се характеризират с вътрешна 
статика. 

А може би няма смисъл да се бърза с 
реформите? 

Тя, пропастта, няма къде да избяга. 
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Кметът на Каварна има контакти с рокаджии, 
бизнесмени, артисти кукленици -  може да познава и 
кукловоди във властта.

Истинската му фамилия е Бакалов и макар да не е 
жив, попада под подозрение, защото е използвал 
литературен псевдоним.

Измислил е дирижаблите, може да използват името 
му при пускане на сапунени мехури от обещания.

Тя изсмуква жизнените сили на жертвите си и 
предизвиква сънна болест - досущ като редови 
български политик.
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„Моето съкращение трябва да бъде Цв. Цв., ако трябва да бъдем точни, не се 
припознавам в инициалите Ц. Ц.”, коментира в ефир зам.-председателят на 
ГЕРБ Цветан Цветанов ситуацията с тефтерчетата на Филип Златанов.


