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 Никой не гледаше сериозно на възможността учителите да постигнат успех със 

своята стачка. Днес, десет дни след обявяването й едно нещо е сигурно – тази стачка 

вече победи. Въпреки тъпото упорство на подставените като правителство и министри 

политически кукли. Въпреки системната медийна манипулация с исканията и 

позициите на учителите. Омръзна ми да слушам как учителите трябвало “да приемат 

реформа на образованието и диференцирано заплащане...” ?! Кой трябва да направи 

реформа на образованието – не е ли това основната задача на изпълнителната власт? Не 

е ли това работата на парламента да приеме адекватни закони, на финансовия министър 

да отпусне адекватни пари, на просветния министър да срита задниците на мързеливите 

си чиновници да работят?  

 

 Не, тези господа не припознават като свои тези основни отговорности. Очевидно 

те са свикнали с други ангажименти – да обслужват и да обгрижват мутренските 

групировки, които държат властта в номиналната държава България и са ги излъчили 

като кукли, имитиращи управление. Българската държава вече повече от 60 години се 

управлява от лумпен-пролетариарии, от лумпен-пролетарски манталитет, от лумпен-

пролетарска непоносимост към интелекта, знанието и почтеността. След 1944 г. това 

бяха лумпените на комунистическия преврат. След 1989 г. това са лумпените на 

мутренските групировки, които елитът на БКП инсталира като завеса от насилие между 

задкулисния грабеж на държавата и очакванията на обществото за промяна. Не чакайте 

милост или разум от техните представители във властта – най-малко към учителите, 

към хората на знанието и духа. 

 

 Оттук и вторият им “аргумент” – трябвало учителите да приемат 

“диференцирано заплащане”. Е как да диференцираш 300 лева заплата – да дадеш на 
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един 400, а на другия – 200, за да го обречеш на мъчителното вегетиране, което 

преживяват българските пенсионери? Но нали този учител има и семейство, и деца...? 

Сигурно това го изисква “свободният пазар” – същият този “пазар”, който в България 

открито функционира като закон на джунглата, като брутален социал-дарвинистки 

проект за унищожение на дух, морал, интелект в полза на лумпенизирания 

икономически и политически “елит”... 

 

 Вече 9 месеца България е член на ЕС. Аз не съм забелязъл нищо европейско в 

България през този период – освен, че Брюксел и неговият емисар Франко Фратини 

легитимираха мутрите и гангстерите във и около властта – вместо да помогнат на 

българското общество да се отърве от тях. Единствената проява на европейска 

принадлежност в България е учителската стачка – стачката на хората, които с цената на 

глада и мъката си избраха да останат хора с достойнство, хора за пример на своите 

ученици. Благодаря ти, многострадални български Учителю! Благодаря ти за всичко 

добро, което имам у себе си! Благодаря ти, че единствен ти уми лицето на България 

пред Европа и света, показа, че тук освен мутри, марионетки и търпеливи нещастници, 

живеят и достойни хора! С това ти, Учителю, вече победи. Ако останалите не ги е срам 

– нека мълчат и се скатават пред лицето на твоята доблест. 


