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След като забравиха корупцията по високите етажи на властта, реформата в правосъдната
система и високите морални цели, умните и красивите насочиха своя „граждански“ гняв към
хората в народни носии. Тези дни в социалните мрежи и медиите на „Америка за България“ от
страна на протестърските кръгове избухна истинска вълна от възмущение срещу няколко души,
които са имали дързостта да поведат хорото си, облечени в народни носии, в едно от Рилските
езера. Вдигна се такава олелия, че Министерството на околната среда и водите се принуди
незабавно да обяви, че ще глоби нарушителите.
Правилно решение, защото по принцип влизането в тези езера е забранено. Впечатляваща
обаче беше истерията на хората, които споменах. Отдавна не бях чел толкова язвителни,
арогантни и примитивни коментари по адрес на непознати, които са „съгрешили“ само с това, че
са били облечени в народни носии и са играли хоро в някакво езеро. Впрочем
ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СЪБИТИЕТО СЕ ИЗВИНИХА
за дребното си провинение в едно хубаво и искрено писмо, написано от председателя на
сдружение „Нашият дом е България“. Ще цитирам само няколко реда от него. Ето какво пише
архитект Пламен Мирянов:
Пръв в езерото Близнака влязох аз. Възхитен бях от красотата, излъчвана от мъже, жени и
деца, носители на нашите вековни фолклорни традиции, и постъпих емоционално по време на
снимките и това никога не е било планирано! Извинявам се лично за станалото. Съзнавам, че
нашето навлизане във водата не е било правилно. То обаче едва ли следва да бъде наричано
оскверняване или съсипване на природния феномен. Аз и моите съмишленици сме се зарадвали
на божието творение, на Майка земя, на Родината, и то по един уважителен начин: във
фолклорни костюми и с чисти сърца! На всички, които си позволиха да плюят, да хулят, да
изливат омраза и дори пожелаха моята смърт в някое езеро, смятам, че техните сърца са понечисти, отколкото нашето влизане в Близнака. Господ Исус Христос е казал: „А онова, което
излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека.“ Бих призовал към повече
простителност, любов към ближния, състрадание и смирение.

Що за самовлюбен слепец трябва да си, за да се присмиваш и хулиш тези хора. Да се
подиграваш на техния опит да намерят смисъл и ОПОРА В ТРАДИЦИЯТА НА
СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД
Що за безумие е това? Няма нищо по-естествено и разбираемо в този свят на круширали
ценности, на безпътица и разочарование от разпадащия се български живот от желанието да
потърсиш упование в корените си. Да обърнеш очи към Бога и създадения от него земен рай,
каквато наистина е природата на България. Това не е патетично, нито преиграна емоция. Това е
факт. Не е трудно да се разбере. Не е трудно и да уважиш начина на изразяване на другите, които
не са като теб. Впрочем това е една от основните европейски ценности, които нашенските
комсомолски блюстители на Европейския съюз никак не обичат. Те искат всички да мислят като
тях, да се държат според техните представи за криворазбрана цивилизованост и да снобеят
подражателски, като следват сляпо мейнстрийма, зададен от политкоректната пропаганда. Ако в
Рилските езера бяха влезли татуирани безполови хуманоиди, развяващи знамето на дъгата, щеше
да има вълна от ЕКЗАЛТИРАНИ ПРИВЕТСТВИЯ НА „РАЗЛИЧНОСТТА“
и „свободата да бъдеш себе си“. Аз не слушам народна музика и съм облизал носия за последно
от първи клас по повод на училищно тържество, но не презирам, нито се срамувам от хората,
които изразяват обичта си към България по този начин. Хубаво е, че го правят. Хубаво е, че в
последните години истинската народна музика набира все по-голяма популярност, а в цялата
страна се откриват все повече клубове по народни танци, които са пълни с млади хора. Това е
естествена защитна реакция срещу чалгата и мутренския господстващ манталитет, които
властват в България от десетилетия.
КАКВО ПРЕДЛОЖИХА КАТО АЛТЕРНАТИВА УМНИТЕ И КРАСИВИТЕ?
Нищо. Не просто нищо – когато им се отвори възможност да влязат във властта, направиха
коалиция с мутрите и чалгаджиите, без да им мигне окото, но с Кристо на уста. По-безвкусна
гледка от това – здраве му кажи. Точно тези хора днес да се присмиват от естетическо-морални
позиции на собствения си народ, е прекалено. Добрата новина е, че задълго са изхвърлени от
политиката, а връщането към националните корени и традиции няма да отмине и България. Това
е сериозен процес в зяла Европа – освобождение от либералната идеология, властваща в
последните 30 години. Впрочем външната министърка на Австрия се омъжи в народна
австрийска носия тези дни, а Путин бе почетен гост на сватбата и. Истински кошмар за умните и
красивите. Хорото се оказа по-глобално, отколкото са очаквали, а след месец май догодина
Европа ще има съвсем различно политическо лице. Дали не им е време да разучават
неравноделните тактове?

