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Илко Капелев
Датата 10 ноември 1989 г. ме завари на един от бреговете на река Об, Западен Сибир.
Температурата на въздуха бе около 45 градуса под нулата (обичайната температура през
по-голямата част от 9-месечната зима в този район, б. моя) и ние, няколко млади мъже,
трябваше да прекосим реката с верижна машина по леда до другия бряг&hellip;
Разбрах, че след падането на &bdquo;Желязната завеса&ldquo; в Полша и
&bdquo;Берлинската стена&ldquo; в Източна Германия, Свободата най-после е благоволила
да навести и моята страна. Впрочем никой по онова време не казваше
&bdquo;Свободата&ldquo; (това го измисли присламчилата се към уличните вълнения
пасмина), защото по принцип не се считаше, че в България няма свобода. Прочие, искрено
съжалявах, че не съм в отечеството си, за да се присъединя към &bdquo;барикадите&ldquo; и
един ден да се гордея пред децата си със своя принос към демократичните промени... Уви,
завинаги ми се изплъзна този шанс.
Тия дни доста хора се изредиха да говорят какво помнят от деня, &bdquo;когато
комунизмът си отиваше&ldquo;. Някои от тях се опитват да придадат тежест на действията си
в онази част от своя живот. Тоест, да я изпълнят със значимост. Други показват кадри от
&bdquo;борческото&ldquo; си минало, трети (пишман икономисти) посочват постиженията на
прехода, като например правото на собственост. [Е, попитайте бай Ламбо от Голямо Ситово,
например, колко велика е радостта му от неговото право на собственост: 2 дка двор, който с
огромни усилия поддържа, защото децата му са уловили пътя към чужбина, три овце и една
мършава кравичка&hellip;] Радват се на правото си на собственост ония, които забогатяха по
разбойнически или открито нечестен начин, ония, които източиха банките; ония, които
ограбиха държавата по време на приватизацията и после нарязаха на скраб строените с
народна пот заводи и фабрики. Мошеници от национален мащаб стоят по върховете на
страната, мафиоти с международна известност проповядват нравоучение&hellip; Днес около
80 процента от населението на страната не живее добре, около 40 процента живее зле, а
около 90 процента от пенсионерите живеят на ръба на жизнения минимум.
Нямаше герои на 10 ноември 1989 г. Народът не знаеше какво го очаква. 30 години е
периодът, през който беше съсипан целият съзнателен живот на хиляди млади и силни
българи. Днес системата не работи. В крайна сметка България от държава с 9 млн. население
през 1989 г., днес е под 6 млн. и продължава да се смалява.
България изчезва&hellip;
Жалко, България изчезва!
10 ноември 2019 г.

