
„Мони, цункай Джиджи!” 

ЛИКУЙ, НАРОДЕ! 

И СИ ОПИЧАЙ АКЪЛА... 
 
                           “Баьо Либене, дочувам, че ти и оная лудетина  
                             Ботьова сте решили да докарате миризливия  
                             казашки бутуш в Бългърско? Ако туй е тъй,                
                             то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките.“  
                                                                                   Васил Лъвский 
                     (из писмо до Любен Каравелов) 

Падането на всяка арогантна, оядена и некомпетентна власт е 
вълнуващо и отрадно събитие. Сгромолясването на доскоро 
несравнимия и недостижим пожарникар Б. Борисов беше неминуемо 
като действието на закона за гравитацията. Само той, горкият и най-
лютите му привъженици не го знаеха. 

Скромните сили на протестиращите повалиха държавния Голиат и 
имат основание да тържествуват. Но както казват мъдри хора, 
революциите са сладко-тъжни и краткотрайни събития в човешката 
история. Те, революциите, пораждат големи и лъжовни надежди, 
които бързо угасват, за да отстъпят място на разочарованието, 
разединението, социалната апатия и омерзението. Великата 
френска революция от 1789-а и българската мини-революция от 
началото на 1997-а са достатъчно красноречиви примери. 

Правителството на калинките, на милиционерските физкултурници, 
на шофьорите и теляците на политбюро нямаше как да достигне 
европейски висини. През 2009 г., когато пред обществото близката 
цел бе да бъде прогонена гнусната тройна коалиция, ГЕРБ и 
малоумните му лозунги бяха посрещнати като спасение. После стана 
ясно, че Н. В. българският избирател пак е бил измамен от 
поредното прераждане на червената номенклатура, на червените 
(други няма) ченгета и на безсмъртната Ганюва простащина, която 
винаги е безпартийна. 

За четири години власт и три години в нещо като опозиция, ГЕРБ не 
съумя да изгради дори подобие на идеология, да подбере читави 
или поне що-годе почтени кадри, да опита да се опре на „труда и 
таланта на целия народ”, както казваше покойният д-р Дертлиев.  



Около „доктор” Борисов се събраха лица с кариеристични 
халюцинации, с манталитета на провинциални милиционери, 
провалени „професионалисти”, изгонени от други партии 
или напуснали, пришпорвани от патологични амбиции. Без 
да е аграрна партия, ГЕРБ удивително точно наподобява 
БЗНС на Александър Стамболийски от 1919-1923 г. Тогава 
Народното събрание, министерствата и местната власт са 
наводнени от селска простащина, от дружбашка 
партизанщина, от агресивно бездарие и келепирджилък. 
Приети са репресивни закони. Изградени са първите в 
България концентрационни лагери. Оранжевата гвардия бие 

и унижава политици, учени, офицери, индустриалци и др., 
които не споделят агресивната идеология на БЗНС. А тя е 
елементарна като реч на Стамболийски: "Селяните са 
мнозинство, значи трябва да управляват!". Резултатът е 
известен. 
Сега в ГЕРБ няма толкова селски кметове, защото селата ни 
загиват. ГЕРБ обаче гъмжи от милиционери, кариеристи, 
бездарници, доносници и пр. свлеч, дошла предимно от 
НДСВ, от "Атака" и БСП. 

   

Върху околожката на милиционерската фуражка на 
кандидата за Пиночет е изписано: „Ще ви шибам през 
гащите...” 
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С такъв удивително чист „матриял” Н. Прев. лидерът на 
ГЕРБ състави едно от най-некомпетентните правителства от 
1990 г. насам. Спомнете си: 

- пожарникар и комунист - министър-председател; 
- даскал по физкултура в МВР – вицепремиер; 
- руски филолог – главен секретар на МВР; 
- лице с неустойчива психика, със склонност към 

интриги и племенник на Кристалина Георгиева стана 
вицепремиер и пое министерството на финансите; 

- стругарка-юрист, завършила  РАБФАК, седна начело 
на Народното събрание; 

- вносителят на 20-годишното ирландско месо, покорно 
изядено от населението, е министър на земеделието; 

- прокурист на ЕВН бе министър на икономиката; 
- турчин-мултак все още олицетворява българската 

култура; 
- генерал-пенсионер, делегат на конгрес на БКП, после 

сменил няколко партии, командва и „реформира” 
Българската армия; 

- комунист и тройно ченге на ДС бе министър без 
портфейл. 

Българите се подигравали на жителите на съседното 
турско село, че били поголовно неграмотни. А комшиите им 
отговорили: "Вие, като сте толкоз грамотни, що избрахте за 
кмет единствения неграмотен в селото? Ние имаме един 
грамотен, ама го направихме кмет”. 
 Предизвестеният провал твърде закъсня.  
 Днес част от хората, които с опиянение гласуваха за 
Борисов, се вайкат, че след оставката му нямало кой да 
изпълни исканията на протестиращите да намали 
монополните цени на тока и парното, да свали невероятните 
за Европа лихви на банките, да вкара в затвора 

разбойниците-политици и т.н.  
Как да няма кой? Ами прокуратурата за какво е? Не е 

ли нейно задължение да защитава интересите на 
гражданите? След като под ръководството на Борис Велчев 
Главна прокуратура блажено проспа създаването на 
енергийните монополи и нетърпимото увеличение на цените, 
сега е моментът да изпълни задълженията си под 
ръководството на новия главен прокурор.  



Бойчето, душичката, не можел да гледа 

кръв по улиците 
Ама много милозлив е станал напоследък! През 

декември 2003 г., когато нареди да убият с гранатомет 
Тодор Димов Тодоров-Чакъра, беше по-корназ. Тогава 
обкръженият от 200 тежковъоръжени полицаи и барети 
нарушител нямаше никакви шансове нито да рани някого, 
нито да избяга. Но БББ бързаше да се покаже пред 
обществето колко е „пекън” и нареди да стрелят с 
гранатомет срещу човека.  

У нас смъртните присъди са отменени, но главният 
секретар на МВР реши, че може да се постави на мястото на 
Бога и да умъртви неосъден човек. 
 

 

„На кого ни оставяш, Боко!”, квичаха най-искрените Му 
привърженици... 
 

За тази му „храброст” Европейският съд в Страсбург 
през ноември 2012 г. осъди България на 50 000 евро 



обезщетение за роднините на убития и на 4 684 евро за 
съдебни разноски. Борисов май не ги плати от джоба си. 
Съдебното решение е за „нарушеното право на живот на 
Чакъра”. Според съда, отговорен е „генерал” Борисов. Съдът 
определя „ювелирната” милиционерска акция като „недобре 
планирана”, а употребата на сила – като „прекомерна”. 

Между две мачлета, три белотчета и няколко лентички 
за нови пътища Асфалт паша ръководеше изпълнителната 
власт. Ето точен цитат на политологическото му прозрение, 
достойно за учебници: „Путин от една изостанала държава 
направи в момента сила, с която се съобразяват всички. 

Погледнато за своето време, Хитлер и Сталин са номер едно. 
Или Мао – за това, да водиш една империя толкова време в 
такива ситуации се изискват качества.“ 

Психолози са създали лекарство срещу т. нар. синдром 
на Питър Пан. Този синдром се изразява най-общо в отказа 
от порастване. Малък процент същества от мъжки пол 
отказват да пораснат. „Не искам да стана мъж. Никой няма 
да ме хване и да ме направи мъж!”, казва Питър Пан. 
Синдромът за първи път е описан от американския психолог 
Дан Кайли. Носителят на синдрома се отличава с: 

1.“Емоционален паралич” - емоциите му са затормозени, 
реакциите са неадекватни.  

2. “Социална безпомощност” - няма истински приятели, 
защото самият той никого не цени и с лекота ги предава. 
Сам е като куче, а самотата често води до паника. 
Действията са импулсивни, няма точна представа за добро и 
лошо. („Дайте пържолки на кучето, което откри трупа на 
убитото момиче в Перник...”) 

3. “Щраусова политика”- не забелязва и игнорира 

проблемите с надеждата, че те сами ще се решат. Не 
признава грешките си и не се извинява. Изключително е 
изобретателен в прехвърлянето на вината върху другите. 
(„Ние ги хващаме, те ги пускат...”) 

4. В детството си често иска да го съжаляват, за да 
получи желаното, предимно пари или внимание. 

5. Сексуална зависимост – социалната му безпомощност 
се прехвърля и върху общуването с другия пол. Страхът от 



отхвърляне се прикрива зад маската на силата, жестокостта 
и безсърдечието на мачо, на “печен мъж”. В повечето случаи 
остава девствен и след 20-ата си година, но се срамува и се 
хвали с мними сексуални или спортни победи. 

Да съзирате познати черти в този портрет? 

А сега накъде? Пак ли към „СПолуката”? 

Наглото самодоволство и нетърпението, с което 
антибългарските партии бързат да грабнат властта, говорят, 
че имаме проблем. И като народ, и като граждани. Оказа се, 

че с некомпетентната си, нехуманна, антисоциална политика 
др. Борисов е работил за скорошното връщане на БСП. На 
бял кон. Като „европейска”, „социална”, „социалистическа” 
и пр. глупотевини партия. Като спасител от гербаджийската 
простотия.  

Старата вещица ги умее тези мурафети. Спомнете си 
как през 1993-1994 г. с кабинета на дядо Любен Беров уж 
бе в опозиция, но всъщност дърпаше конците с мандата на 
ДПС и подготви завръщането си на изборите през декември 
1994 г. Да си спомним и правителството на Виденов, 
свалено през януари 1997-а, чийто министри 
безпрепятствено се клонираха в „националноотговорния” 
кабинет на Станишев от август 2005 г. Повтарящ се кошмар, 
нали? Защото отново се точат да ни управляват вечните Р. 
Овч. и Р. Петк., Емилия Масларова и кутевчето, а др. Георги 
Зайков (Пирински) тренира пак да удря звънеца, да дава и 
да отнема думата в парламента.  

 

В предизборната кампания през 2005 г. шефът на 
„Лукойл” Валентин Златев с финикийски знаци и с лично 
участие подкрепя БСП в Бургас, демонстрира приятелски 

https://afera.bg/wp-content/uploads/2012/07/BOKO-TIKVA2.jpg
https://afera.bg/wp-content/uploads/2012/07/BOKO-TIKVA2.jpg


отношения с президента Първанов, със Сергей Станишев и с 
червения регент Румен Петков. Не бива да забравяме, че 
големият бос на “Лукойл” руският мултимилионер Вагит 
Алекперов не е честен частник. Далеч преди разпада на 
“империята на злото” др. Алекперов е заместник-министър 
на нефтено-газовата промишленост на СССР. Ето защо през 
декември 2005 г. той обяви, че петролният монополист 
поема закрилата над паметника на Червената армия в 
София. 

 

Български интелектуалец пред огромната библиотека в 

кабинета си   

БСП, партията на олигарсите, на милионерите и 
мултимилионерите, на червената мафия, на грабителите и 
убийците на народа, на "компетентните професионалисти", 
които след т. нар. промяна с вродения си инстинкт на 
пладнешки разбойници ограбиха държавата и доведоха 
народа до просешка тояга, пак ще ни дарува „СПолука”. 

В суматохата изведнъж се оказа, че лидерът на "Че 
Гевара" в Пловдив е и водач на протеста. Сутрин и вечер по 
„независимите” медии говори шефът на младежкото БСП и 



институционализиран русофил Ангел Славчев, вече само 
като „гражданин” и лице на протеста. 

Протестиращите развяха червените байраци на 
национализацията уж като спасение от лошите монополи. Но 
забравят, че след 1944 г. тъкмо национализираните 
предприятия залагат икономическия фундамент на 
комунистическата робия. 

БСП за трети път се готви да управлява в достлук с 
ДПС, с партията на фюрерите от ДС Ахмед Доган и Лютви 
Местан, проводници на турската доктрина в България за 
възвръщане на влиянието на Турция в рамките на бившата 

Османска империя. 
23 години БСП и ДПС - 23 години мизерия. Когато са на 

власт - крадат, когато не са - бойкотират. Но целта им е 
винаги да сме в мизерия. Защото мизерстващият не мисли с 
ума, а със стомаха си. И гласува за капачки, за кебапчета, 
за евтин ток от Белене. За Дядо Иван. 

Както винаги, националните предатели и не-българите 
разчитат на слугинажа на продажни медии и лица. По 
екраните пак плъзнаха Кеворк и Гарелов, баничарката 
мадам В., надничари от часовите вестници, явни и скрити 

комуноиди. „Независимата” социоложка Татяна Буруджиева, 
която поне петилетка правеше „прецизни” сондажи на 
общественото мнение и даваше „точни” прогнози, съвсем 
неочаквано стана началник на политическия кабинет на 
„независимия” социалист др. С. Станишев.  

 

 

Пак изскочиха партийни врачки, вещери и подкупни 
политолози, позабравени кредитни милионери и авдокати на 
подземни босове, които също са част от мафията. 
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И те искат да ни „спасяват”. От световния 
империализъм, от САЩ и от Израел, от най-светлите 
личности и събития в историята ни.  

Ликуй, народе! 

Най-страшната заплаха 
В хилядолетния поход на българския етнос през векове 

и през континенти най-голямата опасност за него са били и 
остават империите. Хунска, Византийска, Османска, Руска, 
СССР. Който се съмнява, да попрочете съвременни автори. 
От Раковски насам. Написано е достатъчно. 

Днес руската полу-империя се опитва да върне 
миналата си мощ и протяга пипала към „близката чужбина”, 
съставена от бивши сателити на СССР. Грузия, Украйна, 
Белорус, България и балтийските държави са подложени на 
икономически, политически и културен натиск да 
припознаят Путлерова Русия за свой водач. Да обвържат 
стопанския и политическия си живот с Кремъл.   

 Номерът на „братушките” няма как да мине в 
напреднали, помнещи сталинския хомот и достатъчно 
интегрирани в Европа страни като Полша, Чехия и Унгария. 
Но у нас реставрацията на съветския строй не е 
невъзможна. И стратезите на „суверенната” Путинова 
демокрация удрят по най-слабото звено – бедна, 
нереформирана, ченгесарска, рубладжийска България. 

«Планът за връщането на Русия беше прост: да се 
поддържа колкото може по-дълго мизерното  статукво 
на страната – и да се бави икономическото развитие, 
за да се дискредитира европейската интеграция и 
евентуално да се приобщи страната към руската сфера 
на влияние. Днес за никого в Българи не е тайна, че  
живата връзка между задкулисната Държавна 
сигурност и путинските структури на КГБ никога не са 
прекъсвали», пише Николай Флоров. 

Може би без да го съзнават, политиката на Дянков и на 
Борисов реално препъваше и душеше малкия и средния 
бизнес, правеше невъзможно създаването и укрепването на 
прословутата средна класа като гръбнак на всяка свободна 
и просперираща нация.  



С преиграния си национализъм екстремистки 
организации като «Атака» и  ВМРО отблъскват искрените 
патриоти, будят носталгия по «изобилието и сигурността» на 
соца, култивират лумпенски национал-комунистически и 
шовинистични страсти, за да манипулират бедстващото 
население. Волен Сидеров влезе в новините като може би 
единствения партиен лидер от България, който през 
октомври 2012 г. литна до Москва, за да целуне ръчица за 
60-годишнината на самодържеца Путин и да му изпее на 
ушенце: «К сожаленью день рожденья только раз в году...». 

Руските медии не крият задоволството си от падането на 
кабинета „Борисов”. Правителствената криза е "назрявала 
поне от пролетта на миналата година, когато премиерът 
Борисов се разпореди да се замрази строителството на АЕЦ 
заради разногласия с руската страна за цената на проекта", 
твърдят руски ескперти. „Хороша страна Болгария, а Россия 
лучше всех!”, пееха пияните съветски туристи по 
черноморските ни курорти преди 1989 г. Пак им се допя.  

Липсата на ясна и твърда регионална и европейска 
политика, страхливото криене от проблемите, махленското 
шикалкавене и двойните стандарти спрямо руските 
домогвания към България, изографисали политическия 
портрет на «държавника» Борисов, изправят пред поредното 
изпитание уморения, разединен и обезверен български род. 

Изходът? 
Най-лесният бил през «Терминал 2». В западно 

направление.  

Не е само той. Другата рецепта за спасение се нарича 
гражданска активност. Гражданска смелост. Гражданска 
позиция. Да намерим или да създадем сдружения, партии, 
коалиции, които ще заставим да ни представляват, да ни 
слушат и да се отчитат пред нас. 

Подобни кризи идват веднъж на 20-30 години. Кризи като 
синоним на възможности. Като джакпот от историята. И 
онзи, който не си пусне фиша, после да не се сърди на Дядо 
Господ или на международното положение. На кривата 
ракета...   



Всички на избори! Обеднелите, но не оглупели, 
неопетнени и достойни европейци срещу оредяващите 
кохорти на червените чугуни, срещу безсловесните 
крепостни селяни на Доган. Силни сме със съзнанието за 
правотата си. С чувството за справедливост. С изстрадания 
скептицизъм, че все нещо можем да спечелим. Защото 
повече нямаме какво да губим. 

Вече 140 години учени, поети, писатели и обикновени 
българи се опитват да разгадаят онази страховита дума с 
четири въпросителни, записана в тефтерчето на Васил 

Левски: «народе????»  

Какво ли е искал да ни каже Апостола малко преди да 
увисне на бесилото? Да не чакаме освобождение отвън? Да 
не прекланяме глава пред ятагана? Да нямаме милост към 
предателите? Да работим за народното добро? Да разчитаме 
единствено на ръцете и на ума си? Че когато човек мисли 
като скот, задължително живее като скот? 

 Нейде в друга Вселена душата на Дякон Левски не 
намира покой. Защото все така милее за поруганото 
си Отечество. Вика без глас и се мъчи да ни помогне 

със строгото си и обичащо „народе????”. 

 Пак ли ще останем глухи? 

            Васил Данов 

               капитан I ранг о. з.  
(Специално за „Морски вестник” от Панчаревската флотилия) 
 

 

 

 


