
Начесване 
Спокойно гледам в егото си ази... И мойте карти все ще се чешАт! 
 
 
  

Разкрач, равен на половината екватор. 
 

 
 
  
Милен Цветков, НТВ: ...(Ще) става ли Бойко Борисов министър-председател? 
 
Бойко Борисов: Аз в личен план съм си постигнал в кариерата това,  
което всеки човек би искал! Моята мечта навремето е била да стана  
генерал, да стана полицай, и аз имах тази възможност мечтата да си  
я изпълня. Сиреч, казано на жаргон - моето лично его или краста  
съм си я начесал! Постигнал съм си успеха, ако щете дори и в политиката,  
като политик на годината, в класациите, в каквото и да е било, всичко  
това ми е минало и въобще не ме ласкае и не ми е важно. Какво значи  
да станеш премиер? Кой премиер досега е останал с добро в историята  
на България, за да се блазниш да станеш премиер на всяка цена? 
 
МЦ: Значи не искаш да станеш премиер, така ли да разбирам? 
 
ББ: Момент! Ще ти сложат снимката в Министерски съвет и след това  
да те гледат?! 
 
МЦ: Това е ясно. Аз питам - ще ставаш ли или няма да ставаш? 
 
ББ: Резултатите от изборите ще отговорят на този въпрос. И тогава  
ще седнем с колегите... и ще подготвим едно правителство, което  
да е максимално добро за България. И ще преценим, пак зависи от  
вота на хората, ако той е едноличен, много важен, голям в наша  
полза, тогава естествено, че ще търсим начин да удовлетворим и  
очакванията, защото те ще са към мен. 
 



МЦ: Ако хората гласуват за ГЕРБ сериозно, мощно, ставаш  
министър-председател, така ли? 
 
ББ: И тогава съответно трябва да си понесем отговорността за  
това, че хората са ни дали доверие... Истинският ми страх е,  
ако не можем ние да направим правителство и БСП и ДПС не направят  
правителство, не им стигне, тогава какво ще се случи, защото ще  
отидем на нови избори... Те ще бъдат есента или на зима. Вече  
финансово-икономическата и световна криза бушува в пълен обем.  
Ние понеже сме малко като папуасите в момента, и тя не се отразява  
на ПАПУАСИТЕ В АМАЗОНКА, тя се отразява на мощните икономики...  
Щом те, ето 3000 милиарда, мисля, че, защото надали, ъъ, Лора може  
и да може, ъъ, с г-н Цветков може и да не можем да ги напишем 3000  
милиарда как се изписват, са налети вече в икономиката на САЩ и тя  
не помръдва с 0.00001%, не потегля!... 
 
 
Тук ББ, този колос, разкрачен между Южна Америка и Меланезия, този  
мелез между Миклухо-Маклай и Хумболдт, бе прекъснат от водещия.  
 
Ноо, за папуасите в Амазонка и как не им се отразява финансовата  
криза, ББ се произнесе още в предколедното си интервю при НБ за бТВ.  
В него клетите бавноразвиващи се същества поне още не бяха отишли  
у ряката; само папуираха по бреговете. Да си поразчешаме паметта: 
 
 
НБ: И вие ли мислите като премиера Станишев, че тази криза може да  
подмине България или няма да бъде тук толкова сурова? Защото... 
 
ББ: Тя вече е тук. 
 
НБ: ... защото ние сме като че ли малко по-встрани от световните  
пазари, не сме чак толкова порасли, че да се сравняваме с големите. 
 
ББ: Това е първо една обида за държавата, защото... 
 
НБ: Ама ние в развитието си се забавихме. 
 
ББ: ...папуасите по джунглите на Амазонка последни ще усетят кризата!  
Това, че големите икономики се разтърсват от криза означава, че щом  
ние не се разтърсваме, а само леко... 
 
НБ: Сме бавноразвиващи се? 
 
Бойко Борисов: ...СМЕ БАВНОРАЗВИВАЩИ СЕ! 
 


