
„Половината от американците не 
четат вестници. Половината от 
американ ците не гласуват. Надявам се 
това да е същата половина.“  Думите са 
на Ал Гор. Предполагам, че ги е казал преди 
2000 година, когато трескавото броене на 
бюлетини очертаваше ту Ал Гор, ту 
Джордж Буш като бъдещ президент. 

Служебното правителство на Близнашки 
смени девет областни управители и това 
не е краят на премитането. Областните 
губернатори се сменят в името на обек-
тивността на изборите и никой не смее 
да гъкне, че не е работа на служебно прави-
телство да върши работата на редовно. 
Всичко минава под знака „щом е в името 
на честни избори – значи може“. 

С честни избори за европейски парла-
мент неизвестен момък от Силистра полу-
чи повече гласове от лидера и на българска-
та, и на европейската социалистическа 
партия Сергей Станишев. Само ДПС преди 
майските избори си позволи да погледне на 
бюлетината и от дизайнерска гледна 
точка и да поиска задължителното отбе-
лязване на партията вляво да е в квадрат-
че, а преференциалното отмятане вдясно 
да е в кръг. Голямо хихикане падна, ако си 
спомняте. Всички партии подметнаха, че 
ДПС се съобразява с електорат, на който 
квадратчетата му пречат, а БСП  се въз-
мути, че ДПС се упражнява с изборния 
кодекс до последно. Предложението в край-
на сметка се прие. В края на деня на избо-
рите стана ясно, че гласувалите за ДПС са 
направили разлика между квадрат и кръг за 
разлика от избирателите на БСП. 

Да се върнем на Ал Гор и Джордж Буш, 
разправиите около които през 2000 година 
продължиха цели пет седмици. Както си 
спомняте, тогава победата зависеше от 
броенето на бюлетините в щата Флори-
да, и още по-точно в окръг Палм Бийч. Това 

е място, където живеят десетки хиляди 
възрастни избиратели от еврейски произ-
ход, традиционни поддръжници на демо-
кратите. Изведнъж се оказа, че тези оби-
чайни демократи са дали 3704 гласа за 
ултраконсервативния и абсолютно непопу-
лярен кандидат Пат Бюканън. Да не гово-
рим, че други  5237 са гласували едновре-
менно за Пат Бюканън и за Ал Гор, което 
автоматично направи бюлетините им 
невалидни. Шокът, който тези числа нане-
соха на Ал Гор, е сравним с резултата, с 
който оня младеж №15 от Силистра срази 
Сергей Станишев. А учудването ще да е 
било като на много интелигентните изби-
ратели на Меглена Кунева, които до края 
не бяха разбрали, че не е достатъчно да 
отметнат РБ в квадратчето вляво, а и да 
отбележат нейния номер в кръгчето вдя-
сно, за да се зачете преференцията им.

Очевидно прословутата двойна амери-
канска бюлетина, в която редовете от 
две съседни колонки са били опасно близо, 
тогава изигра зловеща шега на Ал Гор. За 
победата на Джордж Буш в този щат 
допринесоха само 537 гласа. Да не говорим 
за по-малко известния окръг Дювал, къде-
то на двете страници на бюлетината е 
имало по пет имена на кандидати. Там 
7162 гласоподаватели са отбелязали по 
един кандидат от всяка страница и така 
лишиха Ал Гор от гласовете си. Вероятно 
тогава той е разбрал, че тези, които 
четат вестници и ходят да гласуват, са 
една и съща половина от населението. На 
високата грамотност на избирателите 
не може да се разчита не само у нас. Тога-
ва Буш стана президент на Съединените 
щати благодарение на какво? На обърква-
щия дизайн на изборната бюлетина. Ако 
дизайнерът на бюлетината беше друг, то 
друга можеше да е съдбата на Джордж 
Буш, на САЩ, а и на света, колкото и пре-
увеличено да звучи това.

 Демокрацията е точно толкова крехка. 
И всички областни управители да смени 
служебното правителство, пак няма 
гаранция, че изборите ще отразят реал-
ния вот. Сигурно и този път ще има жан-
дармерия, конвоираща бюлетините, а 
вероятно и неподозирани нови показухи. 
По-важното обаче е дали ЦИК отново ще 
мълчи загадъчно, като че ли ориентиране-
то в бюлетината е нещо като кръсто-
словица – всеки да се оправя с помощта 
на партийни подсказвачи.
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Съквартирантите ще се ободряват всеки 
път, когато футболистът оголи зъби в 
усмивка.

Английският няма да е проблем – всички 
ще разберат защо казва „I'll be back” при 
изгонване.
Никой не може да заплете по-сложна 
интрига от шпионин, който е и системен 
администратор.

Докато забърква коктейли „Блъди Мери”, 
ще сподели как се прави шоубизнес от 
вампири.

ÒÅÌÎÑÊÎÏ

Êîè äðóãè ÷óæäè çâåçäè äà áúäàò ïîêàíåíè â Êúùàòà?

Нина Добрев

Арнолд Шварценегер

Едуард Сноудън

Диего Марадона ще бъде голямата чужда знаменитост в новия сезон на VIP 
Brother, съобщи български таблоид. Посредник в преговорите бил близкият му 
приятел Христо Стоичков.
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