
vestnikprotest@gmail.com www.protestnamreja.bg 1

16 юни – 22 юни 2014г. www.facebook.com/vestnikprotest Брой 22 (42), година II

Протест# Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Карикатура: Борислав Златанов

Интервю: smallman

На стр. 3 На стр. 4 На стр. 6

Една година борба!
И

змина една година. Една година
битка за морал, справедливост и
достойнство. Преди една година

правителството „Орешарски“, токущо
сформирало се, промени закона за ДАНС
специално за един човек, който бе назначен
за шеф на държавната агенция. Делян
Пеевски се превърна в събирателен образ на
безобразията, безскрупулността и липсата
на морал у родните политици. И до днес ни
кой не даде отговор КОЙ предложи
въпросната личност за този пост.

На прага на оставката сме. Година по
късно нашата първа цел е на път да стане
факт. Но как? Под нашия натиск и недоволс
тво? Под пролятата кръв на студентите? Под
силните сътресения, породени от тяхната
окупация? Не. За съжаление. Тази оставкаще
дойде заради междупартийни договорки,
които няма как да знаем. Политици, които
удържаха на твърдия натиск на народа си,
които манипулираха до болка общественото
мнение, изведнъж решиха, че обществото не
подкрепя управлението им. Има нещо не
редно, но какво е то? Предстои да разберем.
Този хитър ход не трябва да ни разколебава и
да заглушава нашия категоричен глас про
тив тази система. Тези борби за това коя ма
фия да управлява не ни донася удовлетворе
ние. Ние искаме управление, което да служи
на народа, а не на определени икономически
кръгове, без значение кои са те.

Съратници, ние пораснахме с една година.
Научихме много в борбата през тази година.
Показаха се истинските лица на много поли
тици.Видя се те в чияуслуга се поставят.Тази
година ни научи на солидарност, толерант
ност и ни обедини. Колкото и да се опитваха

управляващите да ни разединят, ние оста
нахме заедно. Можехме ли вечерите през
тази година да прекараме със семейството си,
вместо да протестираме по улиците, да оку
пираме университетите, да пишем по блого
вете си? Можехме. Но жертвахме личния си
живот, за да спим спокойно с мисълта, че сме
направили всичко по силите си, за да има
една подобра България. А това е наш дълг.
Група „Кикимора“ по този повод изпя:

Как живяхме, как ще живеем,
а как ли – нашите деца?!
Младост, повяхнала по барикадите,
кръв, съсирена в пръстта.

Да, това е песен, която беше посветена на
нашия протест. И не беше единствената.
Песни бяха посветени и на Ранобудните сту
денти. Културният аспект, който се развива в
даден процес, е едно от найпоказателните
неща за правотата на едно дело. В нашия слу
чай определено имаше такъв аспект.

Днес виждаме как коалиционните парт
ньори се карат помежду си с идеята да наме
рят найудачния вариант да се задържат в
управлението и занапред или да не изпаднат
от властта изобщо. Затова има и толкова ма
неври, толкова лицемерие дори между най
големите „приятели“. Те са на принципа
„нищо лично, просто бизнес“. Щом всичко е
бизнес, значи няма правила и всичко е позво
лено. Независимо дали е насочено срещу на
рода или срещу дясната ти ръка.

Какво се случи изведнъж, за да разберат
управляващите, че всички ние не сме соро
соиди, гербаджии и костовисти, а гражданс
ко общество? Защото и Местан, и Станишев

изразиха съгласие, че правителството „няма
достатъчно обществена подкрепа“. Промени
се това, че ДПС се подготви за друг ход, за
който БСП не беше готова и в отговор
предложи задължително гласуване, което да
пореже ДПС. Всички тези борби в крайна
сметка ги плащаме ние, българският народ.

Предсрочните избори са неизбежни. Те
вече разнасят миризмата си на цялата тери
тория на страната. Идва времето когато и
ние, гражданите, трябва да покажемна какво
сме способни. Дали ще допуснем отново
престъпници да влязат вПарламента, илище
докажем, че сме европейски народ и искаме
нашата дума да бъде чувана винаги. Съдбата
ни е в нашите ръце. Нека бъдем отговорни. #

Търговското НАТОЗадължителният вот
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Употребените
национали и социалисти

А
ко има тема, която в последните ме
сеци бе поинтересна от евроизбори
те, то това безспорно е искането за

предсрочни избори, което подхванаха и са
мите управляващи. На 5ти юни на
пресконференция ДПС изненадващо заяви,
че иска провеждането им през есента, което
беше удар под пояса за БСП. На следващия
ден социалистите обявиха, че също искат
предсрочен вот, при това още порано.. И за
да си върнат за ножа в гърба, който им заби
Местан, заявиха, че искат да бъде въведено
задължителното гласуване, от което ДПС
ще загуби наймного заради стопяване на
етническия и купения вот. Другият коали
ционен партньор – „Атака“, обяви, че е про
тив предсрочни избори, като се оправда с
това, че чака решението по искането на
партията за касиране на евроизборите.
Разбира се, не е трудно да се досетим каква е
реалната причина на Волен Сидеров да не
иска да ходи на избори – страхът, че в 43то
Народно събрание националистите няма да
имат нито един представител. Въпреки
всичко, няколко дни след тази позиция, Си
деров заяви, че Орешарски се е провалил и
вече иска оставката му и избори на 20 юли.

На 10ти юни на Националния съвет на
БСПСергей Станишев заяви, че иска избори
до края на юли. С това той победи по бързи
на дори исканията на опозицията в лицето
на ГЕРБ – от найголямата парламентарна
група заявиха, че искат те да са в края на
септември. Явно социалистите искат да се
покажат като смелчаги и да демонстрират,
че не ги е страх да ходят на избори, дори ако
се наложи да е всеки месец. Или пък просто
използват летния сезон, когато много бълга
ри няма да могат да гласуват поради физи

ческото си отсъ
ствие, което би
било от полза за
всяка партия, а
найвече за упра
вляващите в мо
мента. В изказване
то си Станишев по
твърди, че не ман
датоносителят БСП
е основният упра
вляващ в момента,
а партията на
Лютви Местан.
Това го знаеше це
лият народ, но
явно председате
лят на ПЕС се е
правил, че не го
вижда. Или смята

българите за глупави. Сергей също заяви, че
столетницата няма да позволи да бъде
използвана, някой да си играе с нея и пр.
Всичко това беше отправено неясно към
кого, но не е трудно да се досетим. Накрая
той поиска оставката на премиера и ми
нистрите и избори възможно найскоро.
Интересът към „Атака“ бе нулев. Никой
не се интересуваше от тях.

Какво можем да заключим от тези съби
тия? Първо, ДПС използва БСП като пътека
към властта, за да участва в управлението.
След това, по неясни причини, изведнъж
обърна плочата и заяви, че правителството
няма достатъчно обществена подкрепа и
трябва да се ходи на избори. БСП бяха
захвърлени като мръсни кучета, макар и с
езика на дипломацията. Не е изключено
Местан да усеща накъде духа вятърът, да
вижда лошите последици от спрените евро
фондове, от ситуацията с „Южен поток” и
да не иска да е част от властта, когато ре
зултатите от всичко това дадат реални отра
жения на икономиката ни. ДПС е партия,
която може да се нагажда във всякакви си
туации и го доказа за пореден път. Кафето
на Местан с Борисов в Кърджали може би
беше ярък пример за подготовката по
стопляне на отношенията между двамата
лидери. Различни анализатори твърдят, че
Местан се е договорил с Борисов за една
евентуална бъдеща коалиция между ГЕРБ и
ДПС. Дали това е вярно, ще покаже 43ото
Народно Събрание, което неизбежно
предстои да бъде избрано.

Изказването на Станишев, че няма да
позволи БСП да бъде използвана по какъвто
и да е начин, е недвусмислен намек към
ДПС, че социалистите са недоволни и обиде

ни от поведението на доскорошните си парт
ньори, което те няма да забравят, и са наясно
с игрите, които се въртят около тях.

Това лицемерие от страна на Местан ве
роятно би довело до разрив между БСП и
ДПС, който трудно ще бъде преодолян, осо
бено ако се окажат верни хипотезите за коа
лиция между ГЕРБ и вторите. Всеки помни,
че от няколко парламента насам, социа
листите и партията на Доган вървят не
разделно ръка за ръка, което може да ни до
веде до мисълта, че предстои едно голямо
прегрупиране на политическите сили. То би
поставило БСП в изолация, макар и не
толкова крайна, в каквато се намират ГЕРБ
в момента. Възможно е ако „България без
цензура” влезе в следващия парламент, Бо
рисов да направи коалиция с Бареков, кое
то оставя ДПС в опозиция, но за сега това са
само хипотетични варианти. Реално пог
леднато, резултатите от предстоящите
предсрочни избори и сформирането на
ново правителство ще бъдат изключително
интересни теми.

АВолен Сидеров? Него вече никой не го и
пита какъв е и каква е позицията му. Дори
медиите не се интересуват от мнението му.
Той бе използван по найгрозния начин за
съставяне на това правителство, за
поддържането на кворума и не бе част от го
лямата схема. Просто изпълняваше за
дълженията, за които си получаваше
дължимото. И сега бе захвърлен по още по
грозен начин. На сегашната ситуация той
гледа вече за себе си и личното си оцеляване,
а не за това какво мислят БСП и ДПС. Той
знае, че Народното Събрание за него ще
бъде вече блян и се опитва по всякакъв на
чин да предотврати предсрочните избори.
Но и сам знае, че това е инерция, която е
набрала огромна скорост и няма как този
процес да бъде предотвратен.

Ясно е, че предсрочни избори ще има.
Този мирис се носи във въздуха от една годи
на. От една година продължават и антипра
вителствените протести. Ранобудните сту
денти, които разклатиха още повече основи
те на тази власт, все още провеждат акции.
Властта през тази една година се правеше на
няма и глуха, за да не подаде оставка. Сега
изведнъж и БСП и ДПС обърнаха пала
чинката и заявиха, че няма обществена
подкрепа и трябва да се ходи на избори. Това
е и голямата загуба на протеста – че оставка
та ще дойде не благодарение на народния
натиск, а заради междупартийни борби и
задкулисни договорки. Докато решенията в
държавата се взимат по този начин, борбата
не бива да спира. #

ВасилДимитров

Снимка: Pik.bg
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Задължителният вот в
България – плюсове и минуси

Събин Танев

В
последните дни в страната ни отново се
завъртя дискусията около задължи
телното гласуване. Няколко дни след

като председателят на Народното събрание Ми
хаил Миков отказа да се свика референдум по
въпросите представени от президента Росен
Плевнелиев обаче, ситуацията се обърна на 180
градуса. Към момента въпросът около задължи
телното гласуване е поскоро кога и по какъв на
чинще се случат предвидените промени в Изби
рателниякодекс, анедали теще се случат.

Темата за задължителния вот ефигурирала в
общественияживот на българина и преди почти
век. През 1919 г. по предложение на министъра
на вътрешните работи и народното здраве
Александър Димитров е внесен проектозакон за
промяна на изборните правила. Найважната
промяна в него е, че гласуването става задължи
телно за всички граждани на България, прите
жаващи избирателни права. Предвиждат се
доста сурови наказания за негласувалите – за
първо нарушение се предвижда глоба от
600лева, а за повторно – 1000.Гражданите,които
не могат да платят наложените им глоби, подле
жат на затвор в рамките на 20 дни. След оспорва
ни дебати между опозицията и управляващата
коалиция промените са приети. На последвали
те избори през 1920 г. до урните в изборния ден
отиват 78%отпритежаващитеправона глас.

Промените, които са извършени, са от изклю
чителна важност.България еразорена следкрая
на Първата световна война и унизена след
подписването наНьойскиямир от 1919 г. Съвсем
нормално е страната ни да изпадне в дълбока
политическа криза. Още понормално е бълга
ринът да изгуби вяра в управниците, довели го
до настоящето му положение. Налице е нега
тивно отношение към държавните институции,
като може да се твърди, че страната е дори на
ръба на гражданска война. Министърпредседа
телят Стамболийски е бил запознат с тези така

или иначе очевадни факти и заема изключи
телна отговорна позиция в този съдбовен за
държавата момент. С тези промени той цели
обединение на българския народ. И донякъде
го постига.

Ситуацията в днешно време също изисква
отговорна позиция. Въпреки че българският
народ не е участвал в мащабни военни
действия от близо 70 години, страната ни се на
режда по някои фактори след държави, които
официално или неофициално са във война.
Освен това благодарение на политическият
„елит“ на прехода обществото ни в момент се
доближава поскоро до разнообразна маса,
отколкото до народ. Знаем, че найлесният на
чин да се управлява една държава е чрез
принципа на разделението – на леви и десни, на
българи и турци, на стари и млади, на селяни и
граждани и т.н. Ясно е, че обществото ни има
нужда от консолидация. Крайно време е всеки
да поеме индивидуална отговорност пред
държавата и сънародниците си.

Разбира се, не всички са съгласни със за
дължителния вот. Недоволни винаги ще има.
Като един от найголемите минуси те изтъкват
факта, че гласуването е едно гражданско право,
което не трябва да се видоизменя в задължение.
В този ред на мисли задължителния вот е нару
шение на гражданските им права и е в пряко
противоречие с либералната идеология, върху
която стъпват всички съвременни европейски
държави. Като друг минус тук можем да
привлечемфакта, че не всички граждани в стра
ната имат желание да участват в процеса на
избиране на народни представители. Те не са за
познати нито с кандидатите на водещите поли
тически партии, нито със самите политически
процеси,протичащивстранатани.Затоваиедна
голяма част от тях би гласувала инерционно за
найголямата политическа сила в момента. Това
би довело до точно обратния ефект на жела

ния –налицеотновощееогромноизкривяване в
изборните резултати, което автоматично значи
нелегитимност. По този начин се фаворизират
големитепартии за сметканапомалките.

Естествено, задължителният вот си има и
своите плюсове. Така характерните за периода
на преход купуване на гласове и корпоративен
вот ще имат много помалка тежест. Това авто
матично ще свали изборните резултати на во
дещите партии, използващи тези прийоми, с
доста. Сред водещите партии, които наймного
биха пострадали от тези промени, са БСП, ДПС
и ББЦ. БСП – партия, която разчита предимно
на едно ядро от твърди избиратели и корпора
тивен вот. На фона на 8090% избирателна
активност резултатите им трудно биха
достигнали сегашните измерения. ДПС – тук
ситуацията е същата. ББЦ – резултатите на
тази партия биха били още поплачевни.
Твърде вероятно е дори да не успее да вкара де
путати в Народното събрание. Ситуацията с
ГЕРБ е различна. Тя също разчита на твърдо
ядро от избиратели, но е далеч „поподвижна“.
Благодарение на прозападната си политика е
способна да привлече към себе си голяма част
от младите и все още политически неориенти
рани избиратели. Което е твърде вероятно да
им осигури победа на едни евентуални избори
със задължителен вот.

Друг основен плюс при задължителния вот е
легитимността, която получава новоизбраният
парламент. Разбира се, 100% избирателна
активност трудно биха били постигнати, но и
7580% са достатъчни, за да се твърди, че инсти
туцията е легитимна и е действителна извадка
на нагласите в обществото ни. Ще се избегне
практиката, която цари в момента, управлява
щото мнозинство да е избрано с гласовете на
помалко от 1/3 от гласоподавателите.

Задължителното гласуване може да бъде
нож с две остриета. Затова с тази материя
трябва да се борави изключително внима
телно и грижовно. Ако промените в изборния
кодекс влязат в сила, е нужно на дълго и на
широко да се обясни на всеки един наш
съгражданин за ролята, която трябва да пое
ме, и за задълженията, които трябва да
изпълни. Крайно време е българинът да проу
мее, че освен да иска от държавата си неща, е
длъжен и да и дава. В случая е длъжен да
изпълни едно просто и ясно задължение – в
изборния ден да направи своя правилен избор
и да вкара ред в страната си. Всички останали
приказки за нарушени права и прочие са
просто едно поредно шикалкавене и бягство
от отговорност. #
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Публикуваме с разрешение. Смятаме, че темата е
важна и по неятепърваще се говори.

Глобалните корпорации искат да вържат ръ
цете на правителствата и завинаги да узаконят
икономическата си рента. Европа и САЩ догова
рят епохално споразумение за свободна търговия.
Печалбите ще са големи, но не за всички. Засегна
тище има и в България.

С
поразумение за свободна търговия между
Европейския съюз и САЩ се подготвя
официално от лятото на 2013 г. В края на

декември във Вашингтон се състоя третият рунд
на преговорите, в началото на тази година дома
кин беше Брюксел. Процесът е предвиден да тече
гъвкаво: горещите въпроси, в които двете найго
леми икономически сили на планетата сблъскват
интереси, се отлагат за покъсно. Стотици чи
новници и експерти в 24 двустранни комисии
обсъждат теми като отмяна на митà, взаимно
признаване на стандарти, общи технически прави
ла за изпитване на стоки, защита на инвестициите.
Архитектурата на споразумението вече започва да
се оформя.

Ако готвеното Трансатлантическо партньорс
тво за търговия и инвестиции (ТПТИ) бъде подпи
сано, световното движение за свободна търговия,
датиращо от началото на 1970та, ще съзре
обширни нови хоризонти. Но реалният живот е
повече от търговия. Глобалната търговска либера
лизация в последните десетилетия увеличи
брутния вътрешен продукт, но с цената на еколо
гични поражения, десетки провалени държави,
загинали национални отрасли, загуба на
идентичност, задълбочаване на пропастта между
бедни и богати. Търговският съюз на двата блока
на богатите – в единия по стечение на обстоятелс
твата се намира България, поражда въпроси, опа
сения, вече и опозиция.

Обещанията на ТПТИ са твърде примамливи и
рисковете не спират политиците. Икономисти
изчисляват, че ползите от търговски съюз между
САЩ и ЕС може да достигнат стотици милиарди.
В геополитически план, фантазията на анализато
ри и журналисти тепърва ще се вихри върху
„оградата срещу изгряващите икономики“, в про
тивовес на Китай и в ущърб на Русия. Сключване
то на ТПТИ е с работна дата 2017 г. Политиците от
двете страни на Атлантика дотогава сигурно ще
изгладят спорните моменти, но ще успеят ли да
смекчат подозренията на гражданите?

Свободната търговия и нейните
врагове

Премахване на митата между ЕС и САЩ ще
спести само на химическите компании 1,7 млрд.
евро годишно. Огромната сметка се формира от
уж незначителните 1,2% американско и 2,3% евро
пейско мито за химически стоки. Джоузеф
Франсоа от лондонския Център за изследване на
икономическата политика твърди, че отпадането
на митата към 2027 г. ще освободи 25 млрд. евро за

европейските и 10 млрд. евро за американските
компании. Големите ползи обаче идват с „амби
циозно, стигащо далеч“ споразумение, включва
що също и услуги, финанси, инвестиционни ре
жими. С времето то би трябвало да донесе на
Европа изгода от 119 млрд. евро годишно, на САЩ
около 95 млрд.

Сумата е внушителна, но не казва много. Това
всъщност е оценка на ползите, които евентуално
щенастъпят след 15 години, ако два ловки екипа се
договорят за нещо, което самите те все още не
знаят какво точно ще е. Екипът на Франсоа не
обръща особено внимание на разходите и риско
вете, свързани с ТПТИ, което буди подозрение.
Впрочем лондонският мозъчен тръст отдавна ра
боти за каузата на дерегулацията и изводите му,
изготвени за нуждите на Главна дирекция „Търго
вия“ на Европейската комисия, не са
безпристрастни.

Трансатлантическото партньорство ще спести
много пари на компаниите. Може да приемем, че
то е важен и нужен ход в глобалната надпревара.
Но силите зад търговските преговори – полити
чески, идеологически и, то се знае, бизнес –
хвърлят твърде много розов прах наоколо. Не се
коментира например очевидното следствие от
свободната търговия: страните ще се лишат от
митнически приходи в момент, когато бю
джетните дефицити са сочени за найостър
макроикономически проблем. ТПТИ без съмне
ние ще увеличи търговския поток, така транс
портът и логистиката ще получат стимул – но
заедно с това ще нарасне и консумацията на
енергия, съответно въглеродните емисии. Незави
симо от уверенията в противното.

Глобалната свободна търговия държи местните
производители в постоянен ценови стрес. Вместо
да получат достъп до поголям пазар, с ТПТИ
малките европейски фирми ще се сдобият с пове
че конкуренция. Принудени да понижават цените,
те губят възможност да инвестират и постепенно
отпадат от пазара, освобождавайки място за голе
мите. Така свободната търговия, или поточно
значенията, които днес се придават на думата
„свобода“, ограничават шансовете на малкия и
независимия.

Въпреки това Европейската комисия счита за
свой дълг да търси договори за свободна търговия
навсякъде по света, „за да създава нови пазарни
възможности на европейския бизнес“. Надеждите
ѝ са по този начин да открие 2,2 млн. работни
места и БВП на съюза да нарасне с 275 млрд. евро.
След успех с Канада последва провал в Украйна;
Брюксел води преговори и с Китай, Япония, стра
ните от АСЕАН и т.н. Споразумение за свободна
търговия със САЩ обаче е начинание от друг ка
либър. Двете силиформират близо половината от
световния БВП. Към 2010 г. всеки е инвестирал в
трансатлантическия си партньор по 1200 ми
лиарда евро.

Масовите медии често не правят разлика
между антиглобалисти и екстремисти, но Между

народната организация на труда още през 2004 г.
публикува критичен доклад за глобализацията.
Докато търговският либерализъм превземаше
света в периода 1985–2000 г., само 16 развиващи се
страни имат прираст на БВП над 3%. За сметка на
това 55 държави регистрират бавен или негативен
растеж. Глобализацията носи ползи, но не за
всички. Да се гледа на света през призмата на
бизнеса, тоест да се дава пълен приоритет на ико
номическите аргументи, е вредно и недопустимо.
„Няма смисъл от глобализация, която намалява
цената на детските обувки, но струва работата на
бащата“, изтъква се в доклада наМОТ.

Изкусителят на Европа

Някой поразсеян бизнесмен, който за пръв
път пресича Атлантическия океан, ще бъде
неприятно изненадан: щепселите в ЕС и САЩ са
с различни стандарти и за да включи например
лаптопа си в мрежата, му е нужен специален пре
ходник. На някои места в САЩ тези прости
устройства струват 25 долара.

ТПТИ няма да уеднаквява щепсели, но със си
гурност в търговията между Европа и Америка
има място за оптимизиране. Главният преговарящ
от САЩ Дан Мълини обяснява, че двата икономи
чески блока се радват на еднакво високи нива на
защита на потребителите, но начините, по които
тя се постига, често са коренно различни. Ако две
те страни взаимно признаят продуктовите си
стандарти, разходите за изпитване и доказване на
съответствия рязко ще намалеят. Счита се, че до
80% от ползите от ТПТИ ще са премахване на не
нужна документация и бюрокрация.

Цели браншове ще отдъхнат, ако вече не
трябва да доказват по два пъти едно и също нещо
пред властите в САЩ и в ЕС. Наймотивирани са
машиностроителите, особено в автомобилния
сектор, както и химическата индустрия. Корпо
рациите с международни мрежи на доставките
имат допълнителен интерес. Голяма част от све
товната стокова търговия се осъществява в рамки
те нафирмите, въпреки това за нея се дължимито.
Компаниите са ощетени от налагането му на всяко
преместване през граница.

Ползата от уеднаквяване на стандарти и регу
лации е безспорна, но са разумни и опасенията,
че „стигащото далеч“ споразумение може
наистина да стигне твърде далеч. Потребителс
ките пазари в САЩ и ЕС са еднакво платежоспо
собни, но с твърде различни нагласи. Да вземем
отношението към новите храни: докато амери
кански корпорации лобират да отпадне изисква
нето за задължително отбелязване на генно мо
дифицираните организми на етикетите, Европа
предпочита да плаща на САЩ 117 млн. долара
годишно (по решение на Световната търговска
организация), но да не внася говеждо месо,
инжектирано с хормони на растежа. Още по
изразен е европейският стремеж към свобода от
ГМО. Различен е подходът и в енергетиката: ре
волюцията на шистовия газ в САЩ е пълна про

Кръстоносният поход на търговското НАТО
ДимитърСъбев, сп. ТЕМА



vestnikprotest@gmail.com www.protestnamreja.bg 5

# Протест16.VI – 22.VI.2014 г. АНАЛИЗ

Илюстрация: euintheus.org

тивоположност на прехода към възобновяема
енергия в Германия. Особено място заема защита
та на личните данни, особено в светлината на аме
риканскаташпионска обсебеност.

Игнасио Гарсия Барсеро, главният преговарящ
по ТПТИ на Европейската комисия, декларира, че
по подобни въпроси компромиси с европейските
регламенти няма да се правят. Тоест американски
ГМО няма да залеят Европа, а личните данни ще
си останат лични. Португалецът признава, че тези
преговори са „мащабни и трудни“, но двете стра
ни имат интерес да ги продължат. Междувре
менно европейските политици са взели поука от
ожесточените протести срещу споразумението
ACTA и опитват да лавират между искането на
гражданите за повече прозрачност и диск
ретността, необходима за успешния завършек на
всички бизнес преговори.

Отбългарската камбанария

Експертите на комисията цитират икономи
ческите анализи малко избирателно. Губещи от
ТПТИ нямало да има – е, ако се изключи
бедният свят. Докладът на CEPR „Намаляване на
Трансатлантическите бариери пред търговията и
инвестициите“ във вътрешните си страници
разкрива, че ако митата между САЩ и ЕС паднат,
останалият свят ще загуби 8 млрд. евро годишно:
засегнати ще са Индия, Средиземноморието,
Източна Европа. Друго изследване на германския
институт Ifo твърди, че от ТПТИ ще загуби почти
целият останал свят: БВП на Австралия например
ще се смъкне със 7,4%, на Япония с 5,9%, почти
всички страни вАфрикаще се лишат отмежду 2,5
и 4%, Русия 2,1% и т.н. За сметка на това САЩ ще
добавят 13,4%, а европейските страни 510% ико
номически растеж.

Какво от това, щом България е в групата на
печелившите? Ifo обещава почти 5% ръст на
родния БВП, тоест интересът ни от ТПТИ се
оценява на около 4 млрд. лева годишно. Но ико
номистите имат навика да надценяват ползите и
да подценяват разходите от световната сво
бодна търговия. Самите брюкселски експерти
признават, че партньорството със САЩ крие
заплахи например за текстилната индустрия. В
момента митата за американския внос стигат
40%: отпадането им ще увеличи конкуренцията
ище коства работни места. В България с текстил
и облекло са заети около 120 хил. души. Те са
сред найниско платените, и все пак в региони с
висока безработица те нямат друга алтернати
ва. ТПТИ ще им вземе хляба.

Спорен момент от особена важност за нас е
освобождаването на търговията с аграрни стоки.
Рисковете са в три насоки. Първо, в България все
още е запазено високо генетично разнообразие.
Всеки компромис с вноса на ГМОотСАЩможе да
унищожи индустрията за органични храни: до го
ляма степен тя все още е в зародиш, но има своите
предпоставки и потенциал. Второ, с 15% мито и
значително повисоки немитнически бариери за
хранителните стоки вносът отСАЩвмомента не е
особено рентабилен. Ако тази преграда падне,
българският производител ще претърпи пореден
удар. Трето, либерализацията ще направи
аграрните субсидии неприемливи и Общата селс

костопанска политика след няколко години
може да е само спомен – преди България да усе
ти ползите ѝ.

Трансатлантическото партньорство акцентира
върху защитата на инвестициите. В нашата
реалност това означава бетониране на
неизгодни договори в енергетиката, сключени с
американски компании по време на опиянение
то от приватизацията, за които договори още
храним надежда, че някак може да се развалят.
В пообщ план историята сочи, че глобализацията
на търговията е в интерес на развитите, но ощетя
ва периферните държави. Докато европейските
центрове ще добавят просперитет и пристанища
като Ротердам и Хамбургще процъфтяват заради
нарасналите търговски потоци, в изостаналите ре
гиони хоратаще загубят поминък.

Понякога гласът на малките се чува най
силно, но българската международна политика
не го е заслужила. България следва да настоява
за компенсационен механизъм: за фонд, който
ще пренасочи към послабите част от дохода,
извличан от силните благодарение на ТПТИ.
Колко различна обаче е ранната реакция на
българската политика. „Подкрепяме духа и це
лите на трансатлантическо споразумение и же
лаем то да се реализира побързо“, заяви на спе
циална конференция президентът Росен
Плевнелиев. Вицепремиерът Даниела Бобева
пригласяше: „България ще спечели от пре
махването на митата“.

Отложената криза

Във всички случаи не причина за световната
криза от 2007 г., но все пак съществен фактор, бе
падането на Желязната завеса през 1989 г. Пред
западните корпорации тогава се откриха
огромни девствени пазари в Източна Европа и
Централна Азия. Приватизирането на
държавния сектор там даде приложение на ка
питали, които иначе щяха да се блъскат в пре
тъпкания капиталистически свят. Редица влия
телни източници подкрепят тезата, че рухването
на просъветските тоталитарни режими отложи с
15 години голямата следвоенна криза на Запада –
и затова тя ни връхлетя наистина голяма.

Същия процес, този път контролиран, се
опитват да повторят политиците в Брюксел и Ва
шингтон. Те видяха, че дори найсмелите моне
тарни политики не решават проблема с работните
места. Кризата е засегнала сърцето на западната
система, отдалечила се от производството и отдала
се на финансови услуги и консумация. Двата бло
ка на свръхбогатите очевидно са избрали пътя на
екстензивния растеж, надявайки се да добавят ня
колко процента към БВП просто чрез поредното
географско разширяване на своите пазари.

С търговски и икономически договор между
ЕС и САЩ проблемите, довели до настоящата
криза, няма да се решат, а ще се отложат – за да
се завърнат още пострашни. Но никой не мисли
дотам. Политическият съветник на Американска
та търговска камара Констанс Пикинг ясно по
сочва императива: доминиращото положение на
САЩ и ЕС в света намалява и трансатлантическо
то партньорство е призвано да изиграе ролята на
икономическо НАТО. Еврокомисарят по търго
вията Карел Де Гухт освен това предупреждава да

не се вслушваме в надигащите се критики срещу
това добро споразумение. Поважни били новите
пазари, побързите срокове от лабораторията до
завода и пазара, пониските цени на продуктите.

Противниците на ТПТИ тепърва ще взимат ду
мата. В подобни случаи политиците се опитват да
стигнат колкото може понапред с преговорите,
след което обществото е изправено пред свършен
факт. Този прийом не проработи за ACTA, прова
ли се и Многостранното споразумение за инвести
ции, готвено тихомълкомпрез 1996 г.,нонадушено
от медиите. Европейците имат възражения и сре
щу механизма ISDS (InvestortoState Dispute), клю
чов в споразумението със САЩ. Той дава
възможност на инвеститора да претендира за
„индиректна експроприация“ и да търси
компенсация, ако властта е накърнила интересите
му с нова регулация. По този ред Philip Morris в
момента съди Австралия, където бяха въведени
еднообразни опаковки на цигарите. Шведската
Vattenfall пък съди Берлин заради националния
отказ от ядрена енергия. Глобалните корпорации
искат да вържат ръцете на правителствата и зави
наги да узаконят икономическата си рента.

Независимо мислещите американци имат при
теснения от ТПТИ по същия начин, както и евро
пейците. Активистката организация Eyes on Trade
изброи десет точки, с които трансатлантическото
партньорство вреди на гражданите на САЩ.
Европейска „дисциплина“ се предлага като за
местител на построгите регулации във финансо
вия сектор, тоест с европейска помощ купонът на
Уолстрийт ще продължи. Европейските
стандарти за млякото, играчките, лекарствата не
били достатъчно стриктни. Противниците на сво
бодната търговия напомнят, че замърсителят на
Мексиканския залив, европейската BP, лобира сре
щу новите чисти горива. Програми „Купувай аме
риканското!“ ще станат незаконни. ТПТИ съюзя
ва големия бизнес от двете страни на океана и
сметкатащеплатят хората.

Хората са точно това, за което европейските и
американски политици предпочитат да забравят,
докато мерят ползите от свободната търговия. По
думите на канадския автор Джон Ралстън Сол,
липсва публичен дебат за икономическите и со
циалните измерения на глобализацията. „Някои
смятат, че придвижването на стоки през граница
та е целта на цивилизацията“. Британският иконо
мист Джон Кейнс доста порано постави диагноза
та: днес страдаме не защото сме бедни, напротив, а
защото пожертвахме пред мамона ценностите си,
и то ги пожертвахме ненужно. Готови сме да разо
рим селските труженици и да зачеркнем всичко
красиво в пейзажа, ако от това получим поевтин с
една десета от стотинката къшей хляб. #
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та, присъстващи на наша изява, да потънат
изцяло в предварително моделирано
пространство. Идеята е да създадем малък
свят за няколко часа и както ние, така и публи
ката да бъдем част от това. Безспорно има още
много неща да подобрим и такива, върху кои
то да работим, но сме в правилната посока.
4. Вашата музика излъчва специфична
атмосфера, която малко групи успяват да
създадат. Как го постигате?
Ами, това сме ние, нашата работа и, както вече
казах, желание да творим. Не мисля, че има
някаква формула и правила, които спазваме.
Разработваме идеите си и материала, решава
ме какво остава и какво не, и така... Смятам, че
за да създава една група, зависи изцяло от хо
рата в нея. Музиката ѝ е отражение на члено
вете, на техните възгледи, мисли, чувства.
5. За творчество като вашето е необходимо
огромно вдъхновение. Какво ви вдъхновява
да създавате песните си?
Ние сме вече подвластни на посоките, които
избира „малкият човек“. Събирателният му
образ ни следва и формира нашите песни.
Това е вдъхновението ни, той е съвкупност от
нас самите. Влияем се един от друг, взаимно се
провокираме и допълваме.
6. А кой пише музиката и текстовете на
Smallman?
Музиката ни е изцяло създадена от четирима
ни, макар и в различни композиции превес да
взема една или друга идея от член на групата,
то тя бива одобрена и почувствана от всеки от
нас. Независимо колко труд е вложен в дадена
песен, ако накрая нещо куца и не ни хареса, тя
отпада. За това и не разделяме песните на твои
и мои, проектът е един. Същото е и с текстове

1. Как се създаде smallman и как избрахте да
свирите такъв типмузика?
Какъв тип музика свирим? Вярвам, свирим
музиката, която ни харесва, която е паралел
между четирима ни и също така компромис,
общуване между нас. Като хора и музи
канти. Така бе и в началото, преди близо
тринадесет години, когато се роди „малкият
човек“, тогава бе поагресивна, но зарядът и
сърцевината си останаха същите, както и же
ланието да композираме песни. Истината е,
че частица от това, което търсихме, бе за
гатната през 2005 г., когато започнахме запи
сите по първия ни албум. Впоследствие
откривахме все повече и повече парченца от
образа на музиката ни, така и до днес, когато
нещата придобиват все попълен образ и
концептуалност, дори вече имат и визуален
характер. Опитваме се да провокираме ця
лостно сетивата. Но търсенето продължава
и въпросите все така остават много.
2. В края на май издадохте третия си албум
„Envision“. Какбе приет той от публиката?
Според коментарите и мненията на публиката
ниалбумътимхареса.Даное така, за нас тойбе
крачка напред в много отношения. Както и
предните два албума „Envision“ е търсене. Ма
кар и доста обран и конкретен, той не остави
усещане в нас за завършеност, а точно
обратното, провокира ни да мислим за нова
музика и за следващите стъпки на групата.
3. Промотирахте „Envison“ в София с гран
диозенконцерт.Какво видяхте на товашоуи
как усетихте публиката?
Да организираме подобен концерт бе наистина
трудоемко. Опитахме се да подплатим музика
та с визуална основа. Отдавна целта ни е хора

smallman: „На българите им липсва
поглед в бъдещето“

те, макарЦветан да пише 99% процента от тях,
под песента ще видите, че пише smallman.
Естествено, изключение правят песните, в кои
то вземат участие гост музиканти. Ив трите ни
албума има такива. В първите два идеята бе да
поканим Веселин Митев от Кайно Ясно
Слонце, за да добави атмосферата, от която
имахме нужда. Във „Възпело е пиле“ от
„Envision“ това направи Петър Делчев, пак от
Кайно. Разликата бе, че самите ние
отхвърлихме много варианти на песента, но
много искахме да е в албума. Помоща на Пе
тър бе незаменима и реално той изгради
композицията. Много сме благодарни и на
двамата за подкрепата, която винаги са ни
оказвали през годините.
7.Всичкиобложкина албумитена групата са
нетипични и многозначни. Как трябва да ги
разбираме и какво означават те?
Стараем се да създадем подходящ дом за му
зиката ни. Държим много на излъчването и
първото впечатление. Обложката е част от ця
лата концепция за всеки албум. За това и трите
ни такива са създадени с идеята да допълват
музиката. Пак визуалното внушение... Колко
то до тълкуване на образите от обложките,
основната цел всеки път е не да задават опреде
леност, а да провокират въображението.
8. Като какъв стил описватемузиката си?
Просто smallman. Иначе, мен като ме питат,
казвам „метъл“. Не е лъжа J.
9. Вие използвате гайда в песните си, която е
типичен български инструмент. Какво спо
ред вас липсва на българите, за да осъзнаят
каква история и традицииимат?
Знаете ли,на българите не имлипсва историяи
традиции, те са там и всеки, който посегне,
може да напълни шепи. България има велика,
хилядолетна история! На българите им липсва
поглед в бъдещето. А гайдата се стараем да до
пълва или развива песента, не е задължително
да яима, трябва иподходящата тема.Тогава тя
разкрива силата си и може да подплати внуше
нието от песента. Така е и с кавала...
10. Смятате ли, че антиправителствени про
тести имат основание?
Не бих искал да коментирам политическата и
икономическа обстановка в страната. Всеки от
нас има свои разбирания и носи глава на раме
нете си. Поскоро правото да се изразяваш ме
вълнува и то от всяко естество. Трябва да
мислим, да действаме и да носим отго
ворността и последиците от това.
11. Какво трябва да променим българите, за
да заживеем в нормална държава?
Да спрем да се сравняваме с тези и онези, а да
започнем да изграждаме бъдещето на децата
си, не на натурализирани англичанчета, аме
риканчета и други. Време е да погледнем в
собствената си паница. #

Снимка: Lebmetal.com
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/есето „Така се живее“ печели първа награда
в организирания от Ранобудните студенти
конкурс „Протести смисъл“./

Иран
Момиче участва в студентското движение

първитеднинареволюцията.
„Имах тъмничар. Той ме изнасилваше,

постоянно. Когато дойдоха вкъщи, казаха на
майка ми, че трябвало да ме вземат за разпит.
Съвсем нормална процедура, увериха я. Дори ѝ
обещахадаме върнат следняколкочаса.Минаха
3 години, а аз ощебях там, в килия, голямаколко
токовчег“.

Трийсет избягали от режима севернокорейци
разказват.

Син Дон Хеке е роден в концентрационен ла
гер. Майкаму и братму били екзекутирани пред
очите му след опит за бягство. На 22 години му
отрязали пръст, защото изпусналшевна машина.

Преди екзекуциите на осъдените им натъпк
валиустата с камъни, за данемогатпредсмъртно
даизвикатнещопротиврежима.

Надзирател пребил до смърт шестгодишно
момиче, след като намерил в джоба му пет царе
вични зърна.

България, 1944–1989 г.
МилканаМошанова
„Когато започнаха изселванията, ме арестува

ха от Държавна сигурност, искаха да разкажа
всичко за баща ми. Ама аз млъкнах. Толкова
много ме биха, че съм загубила съзнание – разка
заха ми после, че са ме изхвърлили зад управле
нието на тротоара. Иедин турчинме еметнал на
рамото сииме еносилпрез целия граддолекаря,
задавидятвсичкикаквосе е случило...Останами
итози спомен –ченеможехдаимамдеца“.

Абдулатиф ал Мухлим е бивш капитан във
флотата на Саудитска Арабия, а в момента рабо
ти като журналист. В своя статия той казва: „Гла
дът, убийствата и разрушаването в тези арабски
държави са причинени от същите ръце, които се
очаква да бранят и градят единство в тези страни
идазащитават своитехора.Такачевъпросътсега
е кой еистинският врагна арабския свят.

Арабският свят прахоса стотици милиони до
лари и загуби десетки хиляди невинни души,
биейки се с Израел. Арабският свят има много
врагове, ноИзраел трябва да е на дъното на този
списък. Истинските врагове на арабите са ко
рупцията, липсата на добро образование, липса
та на добро здравеопазване, липсата на свобода,
незачитанетоначовешкияживот“.

„Неда“ на фарси означава „глас“ или „при
зив“. Неда АгаСолтан е иранска девойка, убита
по време на протестите в Иран след изборите за

президентпрез 2009 година.
След като смъртта ѝ е заснета с мобилен теле

фон, нейното име наистина става нарицателно за
общочовешкотоправона глас,протест, свобода.

Пламен Горанов се самозапалва във Варна на
20 февруари 2013 година с призив за оставка на
местната власт. След 38 минути кабинетът „Бо
рисов“ напуска. Изтръпваме, защото издъхва от
раните сина третимарт, същата година.

Аз се казвам Неда. Неда Узунколева. На 20 го
дини, от София. Уча скандинавистика в Со
фийския университет. Защо ви разказах всичко
това?Непритежавамтарантиновскиманиеркъм
кървави истории, а последните думи на Едит
Пиаф, че плащаме за всяко нещо, което напра
вим в този живот, ме докарва до студена пот.
Просто протестът има лице. И очи. И коси. И
кости.Иплът.Ималкодух.Летящияткамъкили
куршум често рикошира в нечие лице. Хиляди
хора в момента полагат осакатените си тела и
души срещупоетияот новата имдържаваилиот
новия режим в старата им държава психолог и
систематично и подробно се опитват да обяснят,
че не са преследвани от кошмарите на миналото,
нито от камшиците на спомените. Просто не мо
гат да се примирят, защото отричат световното
потисничество, явното лицемерие, всеобхватната
агония. Целият свят се тресе от революции, вой
ни, бедствия и протести. И ние, будейки се но
щем, изпускайки четката за зъби, впервайки око
корени очи в екрана, не можем да не се запитаме
–имали смисъл?Иакоима,къде е?

Нещатапросто се пренареждат.Не себорим
за нова власт, а за добрия старморал. Моралът,
онзи, който децата практикуват. Чувстваме се
като малки идиотчета, мечтаещи да живеят в
утопия. Добро образование и здравеопазване,
адекватно отношение на властта, истинска защи
та в лицето на полицията, липса на корупция, ра
венство и уважение към
различието на другия. Ние
лудили сме?

Зола си позволява да
обвинява. Достоевски също
си позволява доста неща,
доридаоцелее.

Писателите си позволя
ватдапишат,поетите–дане
пишат. Протестът често е
личен. Грешка, протестът
винаги е личен. Сузана Кей
сън, малко преди да влезе в
лудница и много преди да
напише популярният си ро
ман „Луди години“, работи

Така се живее
НедаУзунколева

като машинописка. Всички работнички са жени
и не могат да пушат по време на работа, но на
чалниците им (мъже) могат. Един ден тя пита
„защо?“.После напуска.Илияуволняват.Тогава
решава да стане писателка. „Просто исках да
пушана спокойствие“,отбелязва.

Протестът е форма на мисъл извън ста
туквото. Системата е създадена да управлява
послушни хора. Ако се опълчиш срещу нея,
ставаш непослушен. От училище знаем, че деца
та, които не си пишат домашните, а в час четат
Чарлз Буковски, се наказват. От Чарлз Буковски
знаем, че непослушните обикновено са найинте
лигентнитедеца.

По време на една лекция ни казаха, че най
развитите държави в момента са скандинавските.
През 20ти век са едни от найбедните в Европа.
Тогава социалдемократите и социалистите
създават прочутия скандинавски модел – дом за
народа. Интересното е, че когато вече не са на
власт, този модел продължава да съществува.
Ако протестите са надпартийни, не може ли и
управляващитедабъдат такива?

Казвам се Неда Узунколева. На 20 години. От
София. Тази вечер след протест, продължаващ
153 дни, един приятел каза: „Не виждате ли, че
алтернатива няма? Дори тези да си тръгнат, ще
дойдат други, които отново явноще безчинстват.
Не може да протестираме вечно“ – завърши той.
„Защо“, попитах аз и вдигнах поглед. „Защото,
Неда, така не се живее“, каза бавно, натъртвайки
всякадума.

Тогава нищо не отговорих, но докато се при
бирах по улиците на кървяща София, се сетих.
Аз имам уникалния, неповторим и необясним
шанс да бъда жива. И да живея точно така,
кактоАзискам.Всобственото ситяло.

–Неевярно! –развиках се. –Така сеживее!
Ощеповече –другначинняма...

Продължаваме 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.

ССннииммккаа:: ВВаассиилл ГГааррннииззоовв
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РадинаРалчева

Едно заченотов гряхимъртвороденоправителство си
отива. След безкрайнимъки да го поддържат в зомби
раноиполумърдащосъстояние, следужаснищети за
България, след епична битка на гражданите срещу
кукловодите, след дни на позорно, уродливо и жалко
управление, следмарша на гневните граждани, който
не спря цяла година, след докарването на институ
циите до антисъществуване, след всички усилия на
хората на България да си върнат държавата обратно,
след насилие и игра на сенки, сред парада на алчните,
след пропагандата, след лъжите, след лицата на
българите, застанали срещу оградите на властта с
воля запромяна, след...
Оставка, закъсняла с една година. Една година от жи
вота ни. Една година, в която много спечелихме като
хора,номного загубихмекатодържава.
Наясно съм, че сега ще наредят анализаторите и ще
започнат с мантрите. Наясно съм, че циниците ще ка
жат, че кукловодите пак редят пасианси. Наясно съм,
чеще повтарят до втръсване, че нищо не зависи от хо
рата и че това е било планирано.Нотова е лъжа.Вмо
мента се опитват да се прегрупират, за да оцелеят ня
как. Но мисля, че всички са наясно, че безгриждните
днисвършиха.
Не беше планирано. Нищо от това не беше планира
но. Случи се заради нас. Заради постоянния, разноро
ден, упорит натиск на гражданите. Заради първия
път, в който ние не се отказахме. Нали сте наясно, че
наистинатова епървиятпът, вкойтоне сеотказахме?
Каквото и да ви казват, помнете, че ние направихме
това. Процесите, които се случват в момента, са ре
зултат от гражданския натиск, от нашата непримири
мост, от усилията на всички ни. Бодяхме ги като трън
впетата.Неотстраним.Исега започват ампутациите.
Каквотоидавиказват,помнететазиеднагодина.Това
бешеповратна година заБългария.
Ясное,ченищонеприключва составката.Това е само
стъпка от дълъг и труден процес на лечение на една
болна, съсипана, полуотчаяна държава. Много ще
боли.Много.
Обаче нали и найдългият път започва с първата
стъпка...
Знам, че ще бъде полесно да си кажем: „Ок, има
оставка, успяхме, готово“. Ще бъдем изкушени да го
направим. Защото вложихме много и искаме да си по
чинем. Но... няма да стане. Няма кой друг да пази
държавата освен нас. Няма кой друг да оказва натиск.
Няма кой друг да изисква. Няма кой друг да реже
конците на кукловодите и да изкарва на светло онези,
коитоискат да стоят в сенките.Нямакойдруг да води
тазибитка занормалност,морал,бъдеще...
Нямакойдруг.Самониесме.Самоние.Товаенашата
отговорност и привилегия. Това е нашата сила. May
the force be with you, my friends.

Отсоциалнитемрежи

Вестник „Протест“ е част от Протестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволния труд на екипа:

Борил Гуринов
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Момчил Петров
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Христо Гатев
Събин Танев

Михаела Лазарова
Юлиян Собаджиев

Вестник „Протест“ разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира изцяло
от доброволни дарения. Искаме вестникът да достигне до възможно повече хора, за това прочети и предай
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Тъй като на 42ия ни брой стана ясно, че 42то На
родно събрание все пак ще подаде оставка; тъй като
през последната година по всяка вероятност нау
чихме и #КОЙ е вечният въпрос за Живота, Вселена
та и Всичко останало и тъй като просто ще е срамо
та, ако в галактиката ни още се спотайват форми на
живот, непрочели и ред от Дъглас Адамс, публикува
ме няколко цитата от негови книги. На приликата с
действителни лица и събития само ѝ се иска да е слу
чайна.

„Само шестима души в Галактиката знаеха, че
служебните задължения на президента изискват от
него не да упражнява власт, а да отвлича внимание
то от нея. Зейфод Бийблброкс изумително добре се
справяше със служебните си задължения. (...) Нему
беше съвсем ясно защо стана президент на Галакти
ката – знаеше само,чещемубъдеприятно“.

***

– Четирсет и две! – изкрещя Луункуоол. – Само
това ли успя да измислиш за седем и половина ми
лиона години?

– Проверих го много внимателно – каза компю
търът – и мога категорично да заявя, че това е
верният отговор. Смятам, че проблемът, открове
но казано, се състои в това, че всъщност вие никога
не сте знаели за какво става въпрос.

– Но това е Великият въпрос! Великият въпрос
на Живота, Вселената и Всичко останало! – изрева
Луункуоол.

– Да – каза Дълбока мисъл с тон на човек, който
на драго сърце понася глупаци, – но КАКЪВ е той
всъщност?

***

– Ауу! – каза Зейфод Бийблброкс по посока на
Златно сърце: друго не можа да измисли. Повтори
го, защото знаеше, че това ще подразни журна
листите. – Ауу!

***

– Сега не ни остава нищо друго – каза Бенджи,
като седна и заглади мустачките си замислено, –
освен да съчиним един въпрос, но да го измислим
тъй, че да звучи правдоподобно.

– Трудна работа – каза Франки и се замисли. –
Какво ще кажеш заЖЪЛТОИ ОПАСНО – ЩОЕ
ТО?

Бенджи умува над това известно време.
– Не, не става – отсъди той. – Не приляга на

отговора.
В продължение на няколко секунди ни един от

тях не продума.
– Добре – обади се Бенджи. – КОЛКО ПРАВИ

ШЕСТПОСЕДЕМ?
– Не, не, прекалено е прост и прекалено прозаи

чен – каза Франки, – няма да предизвика интерес
среджелаещите да се обзалагат.

Отново се замислиха. НакраяФранки каза:
– Чуй какво измислих. КОЛКО СА ПЪТИЩА

ТА, КОИТОЧОВЕКТРЯБВАДАПРЕБРОДИ?
– А! – каза Бенджи. – Ах, това звучи доста

добре! – повтори си го още няколко пъти. – Да –
каза той, – чудесен е! Звучи достатъчно смислено,
без да те обвързва с някакво конкретно значение.
КОЛКО СА ПЪТИЩАТА, КОИТО ЧОВЕК
ТРЯБВА ДА ПРЕБРОДИ? ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ.
Чудесно, прекрасно, не може да не се хванат.
Франки, скъпи друже, уредихме се!“

***

– Моят лекар твърди, че имам деформация на
общественодълговата жлеза и природна недоста
тъчност на моралната тъкан – мърмореше той на
себе си – и следователно съм освободен от спасява
не на Вселената.

***

Мистър Просър му се закани с пръст, но след
малко се отказа и отново го скри.

– Как така защо трябва да бъде построен? – каза
той. – Става дума за околовръстен път. А око
ловръстни пътища трябва да се строят.

Премести тежестта си от единия крак на другия,
но и на двата се чувствуваше еднакво неудобно.
Очевидно някой някъде се бе оказал ужасен нека
дърникинедай сибожетовадабе самият той.

***

– Стори ми се – каза УонкоНормалния, – че вся
ка цивилизация, която толкова е загубила разсъ
дъка си, че се налага да поставя писмена инс
трукция за ползване върху пакет клечки за зъби,
вече не е цивилизация, в която мога да живея и
остана нормален.

***

Да обобщим: добре известен е фактът, че онези
хора, които ЖЕЛАЯТ да управляват хората, са по
правило тъкмо онези, които наймалко са спо
собни да вършат това!




