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Протест# Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

„Южен поток“ Бележка под линия

Училището
като заплаха за
националната

сигурност

На стр. 3 На стр. 4 На стр. 7

Не се е свършило,
докато не свърши

П
реди около 11 месеца обявих протеста
за победил – с изказването на прези
дента Плевнелиев, с което сметнах, че

балансът на силите вече необратимо се е про
менил и че движението оттук нататък за зло
получния кабинет „Орешарски“ и подкрепя
щото го парламентарно мнозинство посоката
е само надолу.

Ноправителствотоимнозинствотомубяхана
друго мнение и бяха решили, че събраната про
тестнаенергиянякаксищесеразсееивсичкоще
бъде забравено, а найнедоволните могат да бъ
датизолираниили, в краен случай,купени.

На практика се случи това, което беше оче
видно за всички наблюдатели – упоритостта да
не се проведат избори, които да сменят водата в
аквариума на управлението, доведе до разпад и
деградация на БСП – много посилен разпад и

деградация от всичко,
което сме наблюдавали
от 90та година насам.
Упоритостта доведе и
до ликвидирането на
политическото бъдеще
на политиците, анга
жирани със сегашното
управление.

За съжаление дове
де и до дълбоко разде
ление в обществото,
чиито последици те
първа трябва да изле
куваме.

Беше повдигната за
весата пред „полити

ческата система“ в България и пред порочното
сливане на медии, тайни служби и политика.
Видя се истинската роля и тежест на ДПС.
Лъсна грозното лице на купените избори, на
„корпоративния вот“ в Бобов дол, който се ока
за обикновено робовладелство.

Паднаха маските на много общественици
и журналисти, които минаваха за „леви“, но
прогресивни, и които бяха смятани за ня
каква надежда за обновяване на лявото. От
свирепо противопоставяне на протестите те
преминаха към откровена русофилия и
подкрепа за руската агресия в Украйна, сти
гайки до откровено противопоставяне на ЕС
и на европейската идея.

Паднаха и маските на известен брой
„десни“ и „прогресивни“ лица, които от при
върженици на някакъв трети, неведом път в

„дясното“, пристанаха на поредния попу
листкоолигархичен проект ББЦ, позицио
нирайки се като задължителната публика за
всяка „дясна“ кьорсофра, която иска от тях
лицата им, но не изисква никаква
принципност.

Видя се и истинското лице на „Атака“ и на
други подобни „националистически“ органи
зации, чиято колорадска пъпна връв напълно
недвусмислено изгря покрай събитията в
Украйна.

Позицията, с коятоще влезем в бъдещето, не
е идеална, но е чувствително подобра от чувс
твото за безнадеждност и ограбеност от май
2013 г.

Вече знаем, че с едно разхождане до урните
можем да си спестим една година разхождане
по площадите, тъй че този урок ще ни държи
влага известно време. С много хора се наме
рихме на улиците, усетихме силата си, видяхме,
че не сме сами, видяхме, че имаме и някакво бъ
деще отсам Терминал 1 и 2.

Не искам да пропускам ничии заслуги за
разклащането на сегашната власт – протестира
щите граждани, Протестна мрежа, Ранобудните
студенти, Ранобудните преподаватели, вестник
„Протест“, НОрешарски, #ДАНСwithme
Global, ДЕОС, „България може“, партиите „Зе
лените“, „Реформаторския блок“, ГЕРБ, про
тестиращите леви, десни, либерали, консервато
ри и т.н, и т.н. – това е победа за всички. За
всички, които избраха Европа и европейското
бъдещепред евразийските бълнувания.

България има шанс да спечели истински
приятел в лицето на нова Украйна, когато тя
реши вътрешните си проблеми и където по по
добен начин чрез протести си отиде един ко
румпиран президент.

Не се е свършило, докато не свърши, но има
поводи за оптимизъм.

Чакаме оставката в деловодството на Парла
мента.

Когато падне стоманената ограда около
Народното събрание, тогава е окончателната
победа. #

КонстантинПавловКомитата

Снимка: МихаилСамарджиев
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Когато моргите работят извънредно

К
уентин Тарантино е странна птица. Ако
сте гледали филмите му, не може да не
сте го забелязали. Всеки един от тях си е

своеобразен шедьовър – с железен сюжет, стра
ховит актьорски състав, режещи диалози,
нестандартнарежисура.Това,покоетоистински
може да познаете Тарантино обаче, е изврате
ният черен хумор и абсолютният му непукизъм
и цинично отношение спрямо човешкия живот.
Във филмите му той не струва и пукната пара.
Тарантино е готов с нездрав педантизъм да
изгради половинчасова сцена, перфектно синх
ронизирана откъм диалог, действие и сюжетно
развитие, само за да може накрая за броени се
кунди да избие самоцелно всичко живо на екра
на. Без да мумигне окото. Шансовете за оцелява
не на героите му обикновено са с отрицателни
стойности. Ако някой все пак ви се задържи по
дълго пред очите, той обикновено е с поцент
рална роля... и умира малко пò към края. Режи
сьорът адски си пада да показва чупливостта на
човешкияживотиискрено се забавляваот това.

Тарантино по всяка вероятност има стра
хотна почитателска аудитория в Здравното ни
министерство. Ито не от вчера или днес, а поне
от 20 години насам. „Нека хората си загиват
въпрекинашите усилия!“ – това не е реплика от
негов филм, а е изказване на настоящия Ми
нистър на здравеопазването – Таня Андреева
(двамата с Куентин сигурно имат за какво да си
говорят). А Андреева дори не е найлошото,
което сме виждали – преди нея на поста са седя
ли какви ли не странни индивиди, всеки със
своята си смахната и безпогрешна стратегия за
реформа в здравната система. Крайният ре
зултат – в момента на хората им се налага да
оцеляват въпреки техните усилия. Статията е
конкретно за Спешна помощ, затова няма да се
отплесваме с истории за зарязани без лекарства
онкоболни, неприети пациенти в критично
състояние и такива, прехвърляни между
различни болници, докато умрат (найнакрая!)
за радост наКуентин.

Спешна помощ е любимо поле за изява на
различни гениални стратези. Само за последни
те 10 години тя е разделяна на „спешна“ и
„неотложна“, на „болнична“ и „доболнична“, на
„спешна“ и „денонощно медицинско обслужва
не на населението“ и пр. Без особено ясна
представа нито за дейността, нито за финанси
рането на различните звена. Крайният резултат
– мъж в района на Лъвов мост посинява и умира
пред очите на случайни граждани, докато чака
40 минути линейка; фотографка издъхва, ча
кайки пак толкова въпросната линейка, която
дори пристига без дефибрилатор; припаднал
петокласниквкв. „Младост“ агонизира 30мин.и
умира, недочакал линейката; борец в Бургас за
гива по време на тренировка, пак докато чака
безрезултатно линейка. Списъкът е безкраен.
Линейката не идва и не идва. Тарантино би се съ
сипал от смях. Да не ви се случва, но ако пре

търпите сериозно ПТП, найдобре си пребройте
крайниците, съберете липсващото от асфалта,
хванете ситаксиисемолетенаблизкатаболница
да не ѝ е изтекъл месечният лимит за прием. Но
не чакайте линейка! Въвфилм на Тарантино сте
– шансовете ви за оцеляване са с отрицателни
стойности.

Спешна помощ понастоящем има нужда...
ами от спешна помощ. Проблемите са огромни,
комплексни и добре познати. Дългосрочното им
разрешаване обаче е заместено от популистко
вдигане на заплати, безсмислени кадрови назна
чения и празни обещания. Първият и найголям
проблем си остава липсата на кадри. Таня Анд
реева твърди, че той е преекспониран, но тъжна
та истина е, че в момента в София се водят 36
екипа наСпешнапомощприобявен стандарт от
минимум 40. Дори при максимална мобилизи
раност обаче се твърди, че екипите не
надхвърлят 24, а при нормални обстоятелства са
между 12 и 16. За справка – стандартите в Герма
ния са за поне 80 налични екипа, а в съседна Ру
мъния – за наймалко 46. В същото време нови
кадри почти не навлизат. Спешна помощ е
съставена предимно от застаряващи лекари,
както и от т.нар. „фелдшери“, каквито система
та не произвежда от близо 20 г. – правете си изво
ди колко са и на колко са. Причините – на първо
място ниското заплащане, съпоставено с голе
мия стрес. Дори с прокламираните увеличения
възнагражданието на лекар от Спешна помощ с
две специалности е около 800 лв. Обикновена ка
сиерка в столичен супермаркет взима повече,
без да е учила и специализирала близо десетиле
тие. Друга причина за лекарския отлив са
кошмарните трудови условия и амортизирано
то оборудване – голяма част от линейките са без
почти никаква апаратура за оказване на
адекватна спешна помощ и наподобяват нещо

средно между такси и катафалка. Към всичко
това прибавяме и лошите условия за специали
зация на младите лекари, които обикновено
отрано се пренасочват към друга специалност.
Всички тези фактори напълно секват потока от
новикадрив систематанаСпешнапомощилиго
пренасочват към чужбина. На МЗ май не му
пука особено, защото дори обещава откриване
на нови медицински центрове („пироговчета“).
Койщеработи в тяхостава загадка.

Проблемът е пряко свързан с друг – фи
нансирането. По груби сметки, за да се
извърши реформата в Спешна помощ, са
необходими около 75 млн. лв. В тях спада уве
личение на заплатата в сектора със 100%, както
и цялостна модернизация на линейките и апа
ратурата. Сумата не е малка, но не е и толкова
голяма – заеми в последната година се изтегли
ха предостатъчно, а и секторът е повече от кри
тичен. Финансирането обаче също е безсмисле
но, преди да се разрешат чисто организа
ционните проблеми. На първо място – едва
около 20% от всички подадени сигнали
действително заслужават намесата на Спешна
помощ. Голяма част от пациентите са здравно
неосигурени и използват спешните медици за
джипита. При недостиг на направления за
прегледи и изследвания друг голям процент
пациенти също се насочват към Спешна по
мощ, често препращани дори от самите лични
лекари. По този начин огромен ресурс от
Спешна помощ всъщност извършва не спешна
животоспасяваща дейност, а обикновени, ру
тинни прегледи, свързани с хронични заболя
вания. Голяма част от реалните спешни сигна
ли пък често не си струват намесата на лекар.
Решение на проблема представляват т.нар.
„парамедици“ – кадри, обучени в ограничен
брой спешни медицински дейности, които мо
гат да поемат голяма част от сигналите, в които
не се налага специализирана лекарска намеса.
По този начин лекарите ще бъдат там, където
има реална нужда от тях. Подобни звена от па
рамедици съществуват в много страни, вклю
чително и съседна Румъния, и са повече от
ефективни. У нас за тях се говори отдавна, но
по традиция всичко остава на ниво обещания.

Изброенитепроблеми саповече от сериознии
разрешаването им става все понеотложно –
Спешнапомощедокаранадо състояниенакома
и на практика не може да изпълнявафункциите
си. Вместо разбиране от страна на МЗ обаче ле
карите срещат тарантиновски непукизъм и
втръснали до болка опити за политизиране на
протеста им. А Спешна помощ е последното
място за правене на политика. Докато различни
те министри и правителства са заети със собстве
ния си PR, лекарите и пациентите са зарязани
при средновековни условия, линейките бавно
изчезват, моргите работят извънредно, а извра
теният смях на Тарантино продължава да ехти
някъде задкадър. #

Христо Гатев
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Снимка: АтанасЧобанов

За България, еврофондовете
и „Южен поток“

Събин Танев

П
рез изминалата седмица станахме
свидетели на поредния полити
чески гаф в България. Този път на

прицел попадна Министерството на регио
налното развитие, след като стана ясно, че
Европейската комисия (ЕК) към ЕС запори
ра близо 90 милиона лева по Оперативна
програма „Регионално развитие“ (ОПРР).
Разбира се, много кратко след оповестяване
то на новината започна прехвърлянето на
топката между бившите и настоящите
управляващи. Чухме найразлични обвине
ния, бяха посочени найразлични виновни
ци, но всичкото това говорене беше
напразно. В крайна сметка извинения и по
насяне на отговорност, разбира се, няма.
Найвероятно няма и да има.

Проблемът обаче си остава. България е
на едно от последните места в ЕС по усвоя
ване на еврофондовете. Ежегодно се разми
наваме с няколко милиарда евро просто за
щото те не биват реализирани и структури
рани в проекти. Освен срещи, тромавите
процедури и бюрокрацията, обикновеният
български гражданин се изправя и срещу
корупцията, която се шири навсякъде. Ако
бюрокрацията донякъде е оправдана
просто защото ЕС предпочита да знае къде
отиват парите на европейските данъ
коплатци и за какво точно се използват, то
за корупцията не би трябвало да остава ни
какво място. Но тя се е впила като коварна
болест във фондовете и полека им изпива
кръвта. Липсата на прозрачност обаче не е
просто заради безхаберие, неинформира
ност и некомпетентност. Схемата е ясна –
парите умело се пренасочват по „тъмните
канали“ и също така умело биват усвоени
от нечий бездънен джоб. И така докато ня
кой в ЕС не се „усети“.

Първият случай, в който от Европа се
„усетиха“, беше през 2008 година, когато
бяха замразени плащанията по програмата
ФАР. И под „първи случай“ имам предвид,
че това беше изобщо първи случай в исто
рията на ЕС, в който бяха спрени европейски
пари към някоя от държавите членки. По
още един негативен критерий сме на първо
място в Европа. И за да не изгубим челната
позиция, историята се повтаря. Годината е
2014та. На власт отново е коалиционно пра
вителство начело с БСП, макар и с леко про
менена конфигурация. И за да е съвпадение
то пълно – отново биват спрени огромни
суми пари. Този път по Оперативна програ
ма „Регионално развитие“.

Без значение е по времето на кое прави
телство са извършени злоупотребите – това
на ГЕРБ или сегашното. Злоупотреби е има
ло и в двата случая. Поважното е, че парите
вече са спрени и към този момент няма как
да бъдат възстановени. Още поважното в
случая е, че еврофондовете бяха стопирани
в отговор на позицията на България относно
„Южен поток“ и твърдия отказ на българс
кото правителство да синхронизира
действията си с европейските си партньори.
Все поясна става антиевропейската позиция
на управляващотонимнозинство.Ас това се
очаква и засилване на външнополитическа
та изолация, в която България попадна още
преди година след скандалното издигане на
ДелянПеевски зашефнаДАНС.

Това, което е нужно да се направи, за да
се излезе от неизгодната ситуация, става все
потрудно с всеки изминал ден бездействие
от страна на сегашното правителство. С
всеки изминал ден България губи и без това
крехкото доверие, което си е създала сред
европейските си партньори. Опасността от
високи санкции срещу страната ни е на
пълно реална. Под въпрос би било поставе
но дори и членството ни в ЕС, имайки

предвид, че през март тази година беше
направена голяма крачка от Европейската
комисия в посока изработването на механи
зъм за изключване на държави членки от
съюза.

Спирането на финансирането на ОП
„РР“ от страна на ЕС е нещо повече от акт
на суспендиране на някакви пари. На езика
на дипломацията това действие си е чиста
форма на предупреждение. Пре
дупреждение, че страната ни не върви в
правилната посока, която с подписването
на договора от 2007ма е обещала да
следва. За това и не е нужно да се спекули
ра в медийното пространство с въпроса
„Кой е извършил злоупотребата?“. Нужно
е да се действа в посока сближаване, консо
лидиране с ЕС, а не точно обратното, както
е сега – консолидация с Кремъл и Путин. В
противен случай – трето предупреждение
от страна на ЕС найвероятно няма да има.
Ще последва направо изключване. А с това
ще се сложи край на и без това поувяхнала
та надежда, че България успешно ще
приключи прехода си към нормална и де
мократична, средностатистическа евро
пейска държава. #
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Питате се защо българите реагират
толкова неадекватно на възкръсналия руски
империализъм? Аз не се питам, защото вече
знам отговора. Ето го. Опитвам се да фоку
сирам вниманието на свои начинаещи сту
денти (доскоро ученици) върху украинската
криза. Давам пример:

– Да речем, че група руснаци се съберат в
зала „Универсиада“ в София, обявят се за
представители на потиснатото руско
малцинство в България и поискат Путин да
прати войски, за да ги пази от зверствата на
българите. Какще реагирате?

Отговорът е втрещяващ:
– Няма да се съгласим, но няма и да пре

чим...
След като си поемам въздух, питам:
– Накого няма да пречите?
– Наруските войски...
– Които – продължавам – се намират на

българска територия?
–Мида, те са ни братяи едва лищедойдат

да ни направят нещо лошо...
Половината от групата е на това мне

ние. Другата не е съгласна, но спори на те
рена на това дали руснаците като дойдат,
ще се отнасят добре с нас. Никому не
хрумва да пита по силата на кои закони и
договори руснаците биха могли да дойдат
тук; а ако не идват по силата на закон – какви
закони и договори погазват, намирайки се у
нас.

Пробвам инак:
– Да речем, че група турци от Разград по

викат турската армия да ги пази от българи
те и тук дойде турският аскер. Какще реаги
рате?

– А, това не може... – е отговорът.
Питам защо и чувам:
– Турците са вековните поробители ище

ни потискат...
Нека ви го преведа на езика на политоло

гията. Всички, изказали се по така зададени
те случки, както съгласните (с хипотетично
то руско нахлуване), така и несъгласните,
обмисляха ситуацията като зависими, кре
постни хора.

Никому не хрумна да мисли като евро
пейски гражданин – че не бива да допуска
появата на господар. Че да няма господари –
това е самата сърцевина на съвременната
европейска цивилизация. По което тя се
отличава от „евразийската“, например, къ
дето има само господари и крепостни.

– Няма ли да се биете за отечеството си
срещу агресорите? – питах.

Няма. Защото от България нищо не зави
си. Всичко решават големите.

Знам какъв е днес проблемът на младите
българи, напускащи училище. На европей
ци приличат само по повърхностни призна
ци – знаят езици, боравят с интернет, ходили
са „на Запад“.Структурата на съзнанието им
обаче е „евразийска“.

Те не осъзнават себе си като свободни
граждани, снабдени с права, намиращи се в
основата на обществената и държавна
структура. Защото се чувстват жертви,
неспособни самостоятелно на никакви
постижения. Това са изцяло зависими инди
види, чийто единствен въпрос към битието е:
„Ще случа ли на господар?“. Ако случат –
няма да ги бие и ще
им „дава“. Ако не –
ще ги бие ище им
взима.

Поне от десетилетие е ясно, че българско
то училище не произвежда съвременни
граждани, а жертви. Роби, годни предимно
да прислугват. Това само по себе си е
скандал. Но от гореописаната случка с жерт
ви на българското училище аз вадя позло
вещ извод: отговорните за продължаващия
провал на българското училище не само
убиват бъдните поколения. Те – отговорните
– вече създават непосредствена заплаха за
националната сигурност. Защото онова, кое
то правят с децата, е държавна измяна.

Продължавам, всяка есен, да питам ново

постъпилите студенти (довчерашни учени
ци) какво знаят за: човешки права; разделе
ние на властите; Българската конституция;
ЕС; НАТО; върховенство на закона. И всяка
есен отговорът е, общо взето – нищо. Чували
са,но така им е преподавано,че са останали с
убеждението, че това са някакви „книжни“
неща,нямащивръзка с реалността.Авнея, в
реалността, няма права, свободи, конститу
ция, закон, разделение на властите. В нея
всичко се решава от големите (големите
играчи, големите пари, големите държави).

Те, вчерашните ученици, са малки и нищо
не зависи от тях. България също е малка и
нищо не зависи от нея. Те правят каквото им
се заповяда – и се надяват да попаднат на
грижовен господар. И България прави
каквото ѝ се каже – и се надява евентуалните
руски окупатори да са погрижовни от
евентуалните турски такива.

Надяват се... Чакат... Идеята да отстояват
себе си им е напълно чужда и неразбирае

ма – както е идеята България да се
отбранява при евентуална агресия.
Никой нищо не може да направи.
Всеки е зависим от големите...

След като изяснявам тези неща, ви
наги питам:

– Ама даскалиците са ви обяснявали
за България на триморета?

– Даааа! – отвръщат гордо, найсетне
знаят нещо.
– Кои – питам – са трите морета?
Мълчание. Следват опити за налучкване

(по цветове – Черно, Бяло и... Червено?).
Нито веднъж – НИТОВЕДНЪЖ – нито един
довчерашен ученик не е успял да ми каже
кои са трите морета...
Щом в училищата така преподават люби

мата си вечна тема – за трите морета, – какво
остава за останалото? И да питам ли изобщо
за онова, което в Европа наричат „гражданс
ко образование“?

Е, ще питам. Къде е? В областта на учи
лищното образование има малко повече от
260 нормативни документа. Къде е
гражданското образование?

Крие се, оказва се,подрубрикикато „Свят
и личност“. Защо? Кое му е страшното на
„гражданско образование“?

Страшното е, че ако трябва да се препода
ва такова нещо, ще трябва цялото образова
ние да се обърне наопаки – от състояние „на
горе с краката“, както е сега, да стане „наго
ре с главата“. Затова засега темата
„гражданско образование“ се мимикрира –

Училището като заплаха за
националната сигурност

ЕвгенийДайнов

средно между такси и катафалка. Към всичко
това прибавяме и лошите условия за специали
зация на младите лекари, които обикновено
отрано се пренасочват към друга специалност.
Всички тези фактори напълно секват потока от
новикадрив систематанаСпешнапомощилиго
пренасочват към чужбина. На МЗ май не му
пука особено, защото дори обещава откриване
на нови медицински центрове („пироговчета“).
Койщеработи в тяхостава загадка.

Проблемът е пряко свързан с друг – фи
нансирането. По груби сметки, за да се
извърши реформата в Спешна помощ, са
необходими около 75 млн. лв. В тях спада уве
личение на заплатата в сектора със 100%, както
и цялостна модернизация на линейките и апа
ратурата. Сумата не е малка, но не е и толкова
голяма – заеми в последната година се изтегли
ха предостатъчно, а и секторът е повече от кри
тичен. Финансирането обаче също е безсмисле
но, преди да се разрешат чисто организа
ционните проблеми. На първо място – едва
около 20% от всички подадени сигнали
действително заслужават намесата на Спешна
помощ. Голяма част от пациентите са здравно
неосигурени и използват спешните медици за
джипита. При недостиг на направления за
прегледи и изследвания друг голям процент
пациенти също се насочват към Спешна по
мощ, често препращани дори от самите лични
лекари. По този начин огромен ресурс от
Спешна помощ всъщност извършва не спешна
животоспасяваща дейност, а обикновени, ру
тинни прегледи, свързани с хронични заболя
вания. Голяма част от реалните спешни сигна
ли пък често не си струват намесата на лекар.
Решение на проблема представляват т.нар.
„парамедици“ – кадри, обучени в ограничен
брой спешни медицински дейности, които мо
гат да поемат голяма част от сигналите, в които
не се налага специализирана лекарска намеса.
По този начин лекарите ще бъдат там, където
има реална нужда от тях. Подобни звена от па
рамедици съществуват в много страни, вклю
чително и съседна Румъния, и са повече от
ефективни. У нас за тях се говори отдавна, но
по традиция всичко остава на ниво обещания.

Изброенитепроблеми саповече от сериознии
разрешаването им става все понеотложно –
Спешнапомощедокаранадо състояниенакома
и на практика не може да изпълнявафункциите
си. Вместо разбиране от страна на МЗ обаче ле
карите срещат тарантиновски непукизъм и
втръснали до болка опити за политизиране на
протеста им. А Спешна помощ е последното
място за правене на политика. Докато различни
те министри и правителства са заети със собстве
ния си PR, лекарите и пациентите са зарязани
при средновековни условия, линейките бавно
изчезват, моргите работят извънредно, а извра
теният смях на Тарантино продължава да ехти
някъде задкадър. #

Илюстрация:
http://eratosten.files.wordpress.com
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тя е боядисана като нещо обичайно за обра
зованието такова, каквото си е.

Според МОН „гражданско образование“
има, пръснато между всички изучавани
предмети.Умението да отстояваш правата
си, да живееш с останалите, да отстояваш
себе си – и страната си – е сведено до обичай
ното: до рецитиране, на принципа на добре
обучения папагал, на неразбрани от теб
неща. Нещо повече – на неща, които никой
не очаква от теб да си разбрал. Просто реци
тираш, за да угодиш на... господарите си, на
онези, които управляват образованието. За
щото си убеден, че всичко, което се препода
ва, е някакъв блъф – някакво надлъгване,
което няма нищо общо с реалността.

И излизаш роб – неспособен за каквото и
да е самостоятелно или колективно
действие. Защото за теб реалността е всичко
друго, но не и онова, което го пише в книги
те. Реалността ти се обяснява от медиите,
улицата и от баба ти – че важното е да си на
меришпокровител. Господар...

Да не говорим, че при „побългаряването“
на гражданското образование – т.е. при уси
лието то да стане безопасно, т.е. да не пречи
на производството на роби – е покварена са
мата философия на предмета. Вижте какво
е гражданско образование според лидера на
профсъюза на учителите – т.е. на онези, кои
то би трябвало да преподават това:

„Гражданското образование осигурява
приемственост и възпроизводство на со
циалната памет и опит на поколенията, на
тяхното историческо съзнание“.

Моля? Вместо да се занимаваме с превръ
щането на уплашено, безпомощно дете в са
мостоятелен гражданин, свеждаме и
гражданското образование до обичайното –
България на три морета. Следват разсъжде
ния по темата: „задълженията и зависимото
положение на личността от държавата“.

Всички анализи на учебното съдържание,
претендиращо да е „гражданско образова
ние“, стигат до този извод: вместо децата да
бъдат научавани на права, свободи и са
мостоятелност, те в крайна сметка отново
биват потапяни в тюрлюгювеча на „нацио
нален дух“, „национална същност“, „нацио
нална ценност“, „национална традиция“ и
пр.

Да произвеждаш не независими гражда
ни, а роби – това вече е национално преда
телство. Да произвеждаш обаче младежи,
които нямат ни наймалката представа, че
трябва да пазят независимостта на Оте
чеството си – това е държавна измяна.

Ето докъде го добутахте, уважаеми учи
лищни образователи, с вашите прословути
триморета.

И ето защо българите така неадекватно
реагират на Путиновата агресия. Остава ни
само да се надяваме – както правят българи
те, – че ще ни се размине. Защото ако Путин
знаеше, че българите нямат намерението да
се отбраняват – вечещеше да е тук. #

Милен Шопов е адвокат от София.
В следващите редове ни разказва за новия
Закон за МВР, толкова шумно обсъждан в
общественото пространство.

Дни след окончателното приемане на
новия Закон заМВР (ЗМВР) какво очаквате
да се случи със закона, със системата, с
държавата в новите условия?

На първо място очаквам и това определе
но ще се случи – Президентът да наложи
вето. В противен случай със системата на
МВР, дори и в настоящия ѝ нездрав вид, на
практика е свършено. Ще бъде напълно
овладяна, ще остане нереформирана,
нездрава и на практика неизползваема за
изпълнението на основните задачи, които
обществото ѝ вменява. Колкото до държа
вата, поскоро трябва да говорим за властта.
Властта ще продължи да бъде пазена добре,
но от все понеефективна и все побезро
потно подчинена полиция.

Знаем, че законът има много несъ
вършенства. Кои са основните, които бихте
подчертали? Може би онези текстове, с
които правомощията на полицаите се
разширяват?

На практика правомощията на полицията
остават същите. Тезата, че полицаите на ули
цата ще имат повече права да бият, да за
държат и да стрелят, е несъстоятелна. И тя
поскоро е прах в очите на хората, а и на зае
тите в системата на МВР. Зад паравана, зад
тази димна завеса всъщност стоят основните
промени. На първо място полицаите са излъ
гани, че ще получат ново увеличение на
заплатите и примамливи социални придо
бивки. Това няма да се случи. Тъкмо напро
тив: редица досега съществуващи „благини“
щеизчезнат. Това са ведомствените столове и
бюфети (лавки), допълнителният отпуск за
извънреден труд, ваучерите за храна на лица
та, работещи в МВР по трудово правоотно
шение. Критериите за израстване в системата

стават абсолютно непрозрачни. Детайлна
уредба на законово равнище в тази връзка
няма. Отпадат конкурсите, критикувани
през годините заради превратното им про
веждане, но непроменени като съдържание
и начин на употреба. А беше просто, твърде
просто можеха да се отстранят проблемните
моменти, създаващи възможност за тенден
циозност. Предвиждам, че ще се премине
към системата на оценяване, позната от
ДАНС (наредба на министъра ще посочи
начините и механизмите за оценяване на ра
ботата на служителите). А там, ако не знае
те, найголям брой точки се дават за донос
срещу колега.

Лошинеработещ закон, така ли?
Както и преди съм казвал: найголемият

проблем на новия Закон за МВР, както и на
всички преди него, е липсата на
концептуална новост. Мерките „на парче“ не
са концепция. Особено когато са във вреда на
системата, а оттам и на обществото. Не би
трябвало да се започва с набързо скалъпен за
кон, а с концепция за сектора, която коренно
да го промени и на практика да го създаде на
ново. Вместо това се извършиха масови
пенсионирания и уволнения в системата. От
нея излязоха утвърдени професионалисти, за
да бъдат върнати на изключително високи
длъжности и нива пенсионери – бивши слу
жители, които повече от три години не са по
лагали труд не само вМВР, а и никъде друга
де. С тяхната „експертиза“ явно ръко
водството на министерството възнамерява да
громи престъпността, назначавайки ги в
пълно нарушение на закона. Докато перс
пективните служители получават ясен и
доста звучен сигнал, че за тях перспектива за
развитие няма. Изцяло „авторски“ схеми на
министъра сеприлагахапри стария закон,ще
се прилагат и при действието на токущо
приетия. Схемата за назначаване на високи
ръководни длъжности на хора, външни за
системата, позната от мое изследване като
„Комисар за един ден“, не е препятствана от
новия закон, а тъкмо напротив. Защото
конкурсите за първоначално постъпване в
МВР остават, макар и да няма особен смисъл
от това, аконе се провеждатпоправилата.

Структурните промени, предвидени в
закона, смисленили са?

Не, абсолютно са безсмислени. Всички
отдавна се умориха от това всяка нова
власт да пренарежда структурите в систе
мата. В този случай това не само няма сми
съл, но и за пръв път открито и на законово
равнище се предвижда презастъпване на
функциите на основните звена в системата.
Те хем ще са отделни, хем ще вършат едно
и също. За ефективността им само можем
да гадаем. Защото в МВР вече ще растат
найудобните, а не найдобрите и най
необходимите за системата. #

Интервю
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жат подкрепа към правителството, но на тях се
събираха групи от по 1520 пенсионери, начело
със залязващия рапър Мишо Шамара, който
сега каточелиобърнапалачинката.

Вече стана въпрос за антиГЕРБ кампанията,
която цялото правителство+новопоявилият се
Бареков и коалицията му „България без цензу
ра“ подеха. Насаждането на страх и неси
гурност, както и вроденият комунистически
метод за манипулация – чрез намирането на
враг на народа – подействаха за известно време.
Но не върху цялото общество. Тук трябва да
отбележими все понадигащите се антируски и
проевропейски нагласи на българите заради
агресията на Путин в Украйна. Както знаем,
БСП обслужва руските интереси по всякакъв
начин и се опитва да „изиграе“ ЕС, доколкото е
възможно. Това кара българина да гледа към
проевропейските, либералнодемократични
партии. В България такива са основно ГЕРБ и
Реформаторският блок. Или поне те така
твърдят.

Предизборната кампания на БСПпродължи
по същия начин. Социалистите заложиха на
принципа, чеще се борят мутрите повече да не
се върнат на власт, което направи кампанията
им провалена още в началото. Хората се умо
риха от това безсмислено партийно противо
поставяне,искахада сепомислии за тях.Някои
видяха спасението в лицето на Николай Баре
ков, но поинтелигентната част от обществото
не се подлъга и този път. Искаха истинска де
мокрация, свобода на словото, а не взривяване
на коли и уволнения на журналисти. Демокра
ция, разбира се, нямаше как да видят в Русия,
още повече предвид военната агресия в разди
раната от конфликти Украйна, затова, както
никога от 2007 г.насам,народът не проявяваше
интерес към ЕС толкова, колкото при сегашни
те избори. Ипри наложения имизбор – или ЕС,
или Русия, съответно или ГЕРБ (РБ), или БСП,
избирателите избраха ЕС и ГЕРБ. Не защото
Борисовще се погрижи за хората,щедаде хляб
и работа на всички ище наложи демокрация у
нас, но за тях това беше по
добрият вариант.Итова не е
мое твърдение, а резултатът
отЕвроизборите.

Има и друг момент, за
койтовечесъмписаликойто
нееотвчера.Стававъпросза
имитирането на демокра
ция. У нас реално системата
е двупартийна с прилежаща
им „инфраструктура“. На
ложено ни е и от медиите, и
от политиците, и от полито
лозите, че изборът е такъв –
или ГЕРБ, или БСП. Във
всички други случаи губиш.
Но при този избор си изби

С
лед резултатите от изборите на 25 май
т.г. много хора недоумяваха защо
основните политически сили, общо взе

то, са същите – ГЕРБиБСПотново са водещите
партии. Чухме неведнъж и изтърканитефрази:
„Българинът си заслужава съдбата“ и „Това е,
ние сме глупав народ“. Смятам, че това са пре
калено повърхностни и неточни обяснения на
резултатите, затова ще се опитам да обясня ня
коипричини,порадикоито ГЕРБпобедиха ина
тезиизбори,като,разбира се,немога да засегна
всичкифактори вдетайли.

Да започнем с малко ретроспекция. През
февруари 2013 г. правителството на Бойко Бо
рисов подаде оставка под натиска на народа,
като това несъмнено беше PR ход, който даде
известно отражение покъсно. По това време
козовете бяха в ръцете на БСП и тя се предста
вяше за алтернатива на „полицейския режим“,
„тоталното подслушване“ и т.н. Какво се случи
на парламентарните избори на 12 май минала
та година– споредофициалнитеданнинаЦИК
изборите печели ГЕРБ с 30,535% (1 081 605 гла
са), следвани от БСП с 26,609% (942 541 гласа).
Грубо казано – 4% разлика в полза на ГЕРБ.
Това говори или за тотален срив сред социа
листите, или за неправилна предизборна
кампания.Поскоропървото, защотоБСПбяха
4 години в опозицияиимашедостатъчно време
да се забравят престъпленията на първата им
Тройна коалиция, а и комунистите са изпечени
в манипулирането на обществото. Изводът ка
къв е – че въпреки народното недоволство,
въпреки скорошната си оставка, въпреки
непрестанните компромати като случая
„Костинброд“, който повлия изключително
многонаизборите,Борисов отново ги спечели.

Какво се случи за периода от май 2013 г. до
май 2014 г.? Скандалната подкрепа на „Атака“
за правителството „Орешарски“, което няма
шекакда се съставибез златнияпръстнаВолен
Сидеров, отблъсна мнозинството от избирате
лите на националистите, а новосформираният
кабинет, в който челно място заема и ДПС,
отблъсна и известна част от плаващия електо
рат на БСП. Да погледнем медиите – този
бранш влезе в изключително неблагоприятен
период, в който бе принуден да манипулира
съзнателно и брутално общественото мнение,
да твърди, че антиправителствените протести,
продължаващи година, са платени от партии,
Сорос, Прокопиев и други знайни и незнайни
герои. Внушаваше се, че БСП може да не са
идеални, но подобре те, защото в противен
случай ще се върне Сатаната в лицето на ГЕРБ,
а тогава ще стане още позле. Всичко това ста
ваше благодарение найвече на медиите,
не!собственост на неуспелия шеф на ДАНС,
депутат от ДПС. Тези внушения ги разпростра
няваха и самите политици. Появиха се и т.нар.
„контрапротести“, които имаха за цел да изка

Защо ГЕРБ спечелиха Избори 2014?
ВасилДимитров

рашпомалкото зло.Което вникакъв случайне
означава, че е добро. Многопартийността у нас
се оказва формална – в Парламента влизат
само партии, които биха били патерица или
коалиционен партньор на победителя (манда
тоносителя), защото е ясно, че в сегашната
партийнополитическа криза няма формация,
която да спечели достатъчно гласове, за да
управлява сама.

Какво друго спомогна за това ГЕРБ да вземе
такъв голям процент преднина през БСП
(30,402% на 18,935%)? Въпреки „сгрешените“
социологически изследвания преди вота, да
ващ преднина на социалистите, много от разо
чарованите избиратели на „Атака“ и БСП, кои
то ги подкрепиха на предишните парла
ментарни избори с надеждата, че ще се сложи
край на репресивните методи а ла ГЕРБ и че
свободата на словото ще стане реалност, гласу
ваха именно за Бойко Борисов. Не защото го ха
ресват, а именно защото сме в практическа дву
партийна система и според тях полошо от сто
летницата (при това в компект с ДПС) – няма
накъде.

Обобщено какви бяха причините ГЕРБ да
спечели със смазваща разлика пред социа
листите тези избори – от една страна това мо
жеше да се очаква, защото още миналата годи
на Борисов спечели битката за Парламента.
Наглото назначение на Делян Пеевски за шеф
на ДАНС и инвазията на Lafkите също допри
несоха. Международната обстановка, изразена
в поляризацията ЕС–Русия, също имаше
огромно значение, защото хората свързваха
Руската федерация с война и цензура, докато
ЕС и Западът отстояваха принципа за мир и де
мокрация. Наложената ни ситуация да избира
ме помалкото зло измежду „цели“ две партии
също си каза думата. Като резултат не показва
ме никаква политическа зрялост – избрахме съ
щите муцуни, примесени с нови стари муцуни
и лабораторно създадени партии, имащи се за
новимесии.

Празнувай,народе! #

ССннииммккаа:: ММииххааиилл ССааммааррдджжииеевв
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ССннииммккаа:: bbaanniittzzaa..nneett

С
тара Загора, София, Лондон, София, Стара
Загора, София, Лондон, София, Стара Заго
ра, Лондон, Лондон, София... Куфар. Тежък.

Аз. Сама. Зъби. Стиснати. Избори. Мечти. Сбогува
не. Срещи. Ново. Старо. Липса. Носталгия. Амби
ция. Къде съм? Коя съм? Защо съм тук? Какво има
предмен?

Родена съм в самия край на ноември 1990 г. –
точно след като последното комунистическо прави
телство слиза от власт. Преносена с десет дни, мама
винаги е казвала, че сякаш съм изчаквала Андрей
Луканов да подаде оставка, защото не съм искала да
се родя в грозен свят. Е, въпреки всичко се родих в
грозен свят – промяната не се случва за една нощ.
Отнема време. Кратко. Дълго. Нашето.

Интересно е било да си родител тогава! Бащами е
трябвало да се реди на опашка за мляко, докато
възрастните хора неодобрително са цъкали с език,
гледайки майка ми с две деца в ръце – „Гледай я, то
хляб няма, а тя ги народила. Кой ще ги храни – не е
време за деца сега!“.

Но напук родителите ми са били оптимисти. В
крайна сметка режимът е прясно свален и сега е те
хен ред да имат своята свобода, нали? Найнакрая.
Речено – сторено. Баща ми основава частен бизнес,
пътува и търгува с международни компании – каква
революция след всичките тези години! И, честно ка
зано, никога не ни е било зле, въпреки икономи
ческите трудности в страната.

Аз израснах с кукли Барби, донесени от Сингапур,
пастели Crayola от Германия, бонбони M&M, шоко
лад Toblerone и Cadbury... Никога няма да забравя
вълнението на майка ми, докато разопаковахме она
зи първа кукла Барби! Ръцете ѝ трепереха, беше
толкова внимателна с нея, сякаш в ръцете си имаше
не пластмасова играчка, а безценно съкровище.

Не можех да разбера. За мен това си беше просто
кукла. Красива, руса, нова, но все пак кукла. За нея
обаче това беше символ на едно изгубено детство, на
всички онези неща, които не е можела да има, за
коитодорине еможеладамечтае, защотоне еимала
представа, че съществуват.

Израснах с песните на Щурците, Стари Муцуни,

The Beatles на задната седалка на колата, докато оби
каляме из България. Толкова много уикенди. Толко
ва много различни места. Толкова много изоставени
селца. Толкова много лъкатушещи пътища. Родите
лите ми искаха аз и сестра ми да познаваме истински
родината си, природата ѝ, историята ѝ, дори недъзи
теѝ. Задаяобичаме, за даяценим, за да се чувстваме
свързани с нея. Без значение къде сме.

Израснах, докато мама и тати се прибираха късно
отработа.Вече го нямаше соцработното време от 8до
17 ч. Не и в новите времена. Не и ако искаш да бъдеш
успял, да постигаш, да надминаваш. Но въпреки това
те винаги имаха време да ни се скарат, ако имаме
оценка, различна от 6, да ни изпитат за урока по исто
рия, да чуят кой кого е оскубал вмеждучасието, да го
ворят,дадискутират,даобясняват,даимпука.

Израснах с дървени ваканции в училище, защото
доставките на нафта ги спираха редовно, а пари за
отопление просто нямаше. Поради същата причина
израснах и без да спортувам – спортните зали и
плувните басейни бяха вледеняващо студени през
зимата, а аз – постоянно болна.

Израснах във времена, когато на крехката възраст
от 12 г. без проблем можеше да си купиш цигари и
водка (дори от магазинчето срещу училище) и да ги
консумираш в учебно време зад близкия трафопост;
когато боевете бяха нормално явление и атракция
след края на учебните занятия; когато имаше детски
дискотеки, в които топ хитовете бяха „Искам твойто
тяло“, последвана от „You Can Leave Your Hat On“ за
финал, а малолетни момичета правеха секс в тоа
летните, докато други припадаха след изпитото
патронче водка „Флирт“.

Израснах във времена, когато посредствеността
заливаше българските училища. Да ходиш на
частни уроци, за да наваксаш с материала в учили
ще, бе прието за норма и без задължителните мате
матика и литература в седми клас бе невъзможно да
влезеш в добрите гимназии. Шестиците бяха поско
ро шестиченца, раздавани на килограм, и
„Отличник“ отдавна не беше титла само за усърдни
те и талантливите. Всъщност последните дори
изглеждаха глуповато в усилията си – нали в крайна
сметка накрая дипломата им ще е същата като на
този, който пет години чинно е преписвал от тях?!

Дефицитът на морал в класните стаи беше
мълчаливо култивиран и подхранван от незаинтере
совани учители на смешни заплати (та маратонките
и телефоните на някои ученици струваха повече!),
които трябваше да се прехранват чрез допълни
телни уроци, а повечето родители функционираха
като крепост за децата си, легитимирайки постъпки
те им в разрез с училищните правила и ред.

Що за образователна система, а? Не превърна ли
точно тя качествените преподаватели в изчезващ

Бележка под линия
ДилянаЛупанова

вид (благодаря, че все пак Ви имаше!), а учителство
то в една от найнежеланите професии средмладите
хора?Недопринесе ли именно тя за девалвацията на
ценностите на поколението ни, на обществото ни?

Израснах, учейки английски език от четириго
дишна възраст (едва половин година, след като се
научих да чета на български език и да познавам
българската азбука!). След това дойде ред на немс
кия. Казваха ни, че това е важно, че ще ни отвори
врати, че ще ни направи конкурентоспособни един
ден. Беше толкова ясно: ако се справям добре в учи
лище и знам чужди езици, може да уча в чужбина и
да имам подобър живот. Тази проста концепция
беше сякаш имплантирана в съзнанието ми от
съвсем крехка възраст – съзнателно или подсъзна
телно. Това е концепция, която същите тези родите
ли, които с всички усилия се опитваха даме възпитат
като отговорен и мислещ български гражданин, сега
с влага в очите избираха да подкрепят.

Иколко още майки днес, в България, доброволно
избраха да преглъщат болката от това да виждат де
цата си само по Skype или заКоледа? Наколко сълзи
стана свидетел ескалаторът на Терминал 2 на лети
ще „София“? Колко безсънни нощи прекараха съ
щите тези родители, обвинявайки се за изгубените
години, за това, че са оставили онази свобода от на
чалото на 90те да си остане единствено утопия, че са
позволили промяната да не се случи навреме за
техните деца?

Ето ме сега. На 23 г., жена, млада, уверена и
мислеща. Работя в лондонскотоСити. Анализирами
се уча от преживяното.

Поглеждайки назад, си мисля, че всъщност имах
късмет. Въпреки всичко успях да не падна в про
пастта на профанното. За което благодаря, благода
ря на онези истински преподаватели, до които имах
щастието да се докосна, и на критичните ми (поня
кога прекалено) родители, за които 5,825 по матема
тика не беше същото като 6,00; които ме научиха да
не се задоволявам с посредственото и че винаги има
стъпало нагоре, независимо дали ти се струва, че си
стигнал върха.

И едва на 18 г. аз бях изправена пред избор – къде
да уча, за да получа онова образование, което да ми
позволи да изкача това следващо стъпало. Но за мен
това не беше избор между равностойни алтернати
ви. Неипрез 2009 г., в България. Избрах да замина.
_____________

Иска ми се след 20 г. моите деца да имат истински
избор. И за да може това да се случи наистина, азще
започна от това днес да направя своя. Ще се наредя
на поредната четиричасова опашка пред посолство
то в Лондон и ще покажа, че съм повече от име и но
мер в списък. Без оправдания, без извинения и без
апатия. Нали съмдете на свободата все пак?

Стартираме рубриката „Деца на свободата“ с любезното съдействие на нашите приятели от www.banitza.net.
„Ние сме порасналите деца на 90те, децата на застиналия преход и умело замаскираната промяна в полза на демокрацията. Вярваме
обаче, че освен деца на прехода имаме възможността да се наречем и деца на свободата. И е времетази наша характеристика да надделее
над всички останали“.
В сайтаможете да намерите и останалитематериали на родените по време на прехода.
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ЕмилРобeртКоен

През 1989–1990 и ние, и Западът бяхме обзети от
еуфория. Смятахме, че със сгромолясването на
комунистическата политическа система всички
проблеми са решени и започва, разбира се, един
път на безкраен възход, необятна свобода и
тържество на демокрацията и правата на чове
ка. Сега, 25 години покъсно, мнозина изпитват
горчиво разочарование, други се надсмиват над
наивността си, трети са потънали вносталгияпо
„добрите стари времена“. Раят не дойде, напро
тив – залитанията към Ада стават все почести.
Разбира се, връщане към чистите форми на ми
налотоняма, тене саивъзможни.Нохибридите
между комунистически авторитаризъм и див
капитализъм в Източна Европа процъфтяват.
Найвече в Русия, средноазиатските бивши съ
ветски републики, Румъния, България, Слова
кия. Много помалко – в Полша и Чехия, Унга
рия е особен случай. Защо? Защото мирната ре
волюция – особено в Русия и в постсъветското
пространтство – не е завършена, защото бе но
менклатурен преврат, облякъл се в народни
дрехи, защото народите в тези страни позволи
ха да бъдат прилъгани от новите превъплъще
ния на номенклатурата. А позволиха, защото –
по едни или други причини, навсякъде
различни–тенямахапамет замасова съпротива
срещу комунизма, за дълбоко обществено
неприемане на т.н. „реален социализъм“.
Обратно – там, където народите бяха изстрада
ли пораженията си в опитите да отхвърлят то
талитарния ред и бяха запазили памет за това, в
Чехия, Унгария и особено Полша, там, където
комунизмът дойде във формата на чуждестра
нен завоевател, мирните революции бяха и про
дължават да са много поуспешни. Има ли мо
рал във всичко това? Да, нашата българска ре
волюция, нашата 1989–1990 г. са само първи
етап, той продължава, не е завършил, никакъв
„край на прехода няма“, след негоще следва ве
рига от катаклизми и израстване на нови поко
ления, докато трайно се установи едно от двете
– или истински либералнодемократичен ред,
или нов авторитаризъм, който няма да се деко
рира дори с тази фасадна демокрация, която
имаме сега. Близките десетина години са кри
тични, защото те ще доведат на власт поколе
ния, които нямат никакъв спомен от времето
преди 1989 г.,итещетрябвадаправятизбора си
начисто. А резултатът от него? Не знам, всички
опции са отворени и между тях нелоши шансо
ве имат авторитарните и антидемократичните.
Е,наред с другите,де. #
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Михаела Лазарова
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Идва примене
задъхан и потен
работник
и казва:
– Пишете за Ботев! –
„За Ботев ли? –
Седам.
Елате във среда
към седем“.
Но ето че среда отдавна премина...
Навъсен, аз пъшкам
и късам листата.
Над покрива горе
моторите спорят
със влажната пролет
в света
и мъглата.
Инищо не идва.
Безпътната мисъл
в главата се мъти.
В гърдите тревога.
Преставам да пиша,
захвърлям листата,
дълбоко въздишам
и казвам:
– Н е м о г а! –
Събличам се.
Лягам в леглото.
Заспивам.
Но ето пристига
навъсен работник
и пита:
– Написа ли песен за Ботев? –
За Ботев ли?
Чакай...

„Огряват звездите,
след туй на Балкана
излиза луната,
вълкът се промъква
и дебне в скалите
и светят очите му
в мрака“.
Работникът бърчи си челото
и пита:
– Това ли е Ботев?
Пиши зажетварите там,
за теглото,
за черните кърви,
що пие земята,
за робската песен
и мъката в нея,
която люлее нивята.
– Каквоще го търсиш
в усоите, дето
и хищника днеска не броди.
Не виждаш ли? – Ботев
в очите свети,
та Ботев е тук, при народа.
– Ти падаш и Ботев ни казва:
„Вдигни го!
Идай във ръката му знаме!“
Подавам ръката си,
ти се надигаш
и крачиме рамо до рамо.
– Това е то Ботев.
А ти го усукваш.
Та тук за усукване нема!
Повзри се вживота,
и ето ти Ботев,
и ето ти цяла поема.

БОТЕВ
НиколаВапцаров




