
Не посягайте на кърменето - то е све-
щенодействие! Аре, моля ви се, аз да не 
съм отишъл в мола да гледам как си удо-
влетворяват физическите нужди. Това е 
полова дискриминация! Вашето пък е 
полова демонстрация! Щото деколте до 
пъпа хич не е…

Върти се, върти се колелото на исто-
рията до пълната победа на магазина над 
човека. Пазаруването е новата религия, 
манекените са новите икони, витрини-
те са стенописите на новия храм. В него 
не се очаква да отвориш душата си, а 
портмонето. Всичко тук е направено 
така, че да те оплете в паяжина и да те 
пусне едва когато си купил поне три 
неща, от които нямаш никаква нужда.

И ето, сред цялата тази добре аранжи-
рана шарения и въодушевяваща олелия 
някаква жена решила да кърми, като че 
ли е седнала в картина на Христо Стан-
чев до вола (а не в мола), или като че ли 
не се намира в търговски храм, а в 
Сикстинската капела, където папата 
призова майките спокойно да кърмят. 
Тази кърмачка изобщо не си дава сметка, 
че тя не е таргет на мола. От нея се 
очаква в тази сграда да изпадне в състоя-
ние, в което дошлият само за една стока 
клиент се превръща в импулсивен купувач 
и пълни чантите. Молът е инвестирал 
във всичко, което да я заслепи, зашеме-
ти, оглупи и доведе до това състояние, а 
тя седнала да кърми. 

Молът не е място за срещи на акти-
вистки от БГ-мама, които да бъбрят на 
чаша чай с часове, та да им създава ком-
форт за кърмене. В природата на мола 

по-скоро е да открие щанд за кърма, 
отколкото удобства за кърмене. То е 
като в държавата ни: от всеки гражда-
нин трябва да се вземе възможно най-
много и да му се даде възможно най-мал-
ко. 

Малко преди да ни уведомят, че преди 
пет-шест месеца бодигард се отнесъл 
грубо с кърмачка, в друг мол убиха човек. 
И пак защото в мола е точно като в 
държавата: показността е повече от 
реалността, имитацията надвишава 
същността. Много стока за малко хора. 

Продавачите повече от купувачите. 
Мирис на пране на пари. Това, което 
става по горните етажи, не дава никак-
ва представа какво става в подземие-
то. Долу е опасно, горе е лъскаво. Поли-
цията чисти следите и затваря устата 
на свидетелите. 

Ако в една малка държава има неоткри-
ваеми и ненаказуеми престъпници, защо в 
една толкова голяма сграда да няма малка 
дружинка, която се забавлява с престъпле-
ния? То е като всичко останало, което се 
случва по пътищата, в дискотеките, по 
улиците, в селските къщи на самотни 
старци, в учебните стаи също така.

Убийството във варненския мол по ска-
лата на опасност за обществото удря 
десетката. Стреснатата кърмачка в 
софийския мол е някъде между двойката и 
тройката. Но тя превзе общественото 
внимание, нейният случай захлупи отвра-
тителното убийство. За нея по телевизи-
ите се драха, а в социалните мрежи се и 
клаха с думи. Излиза, че са прави некадър-
ните рекламисти, които имат само едно 
правило: искаш ли да продадеш нещо, 
сложи го до, под, над, зад женски гърди. 
Излиза, че и търговците са прави, като 
казват, че всичко може да се продаде, ако 
се маскира като кауза. 

И ние я купихме тази кауза – на много 
по-голяма цена от себестойността є. 
Така доказахме, че населяваме място, 
където всичко може да бъде продадено 
и на всякаква цена – и Костинбродска 
завера, и телекомуникационна компания, 
и мултиплекс, и избори, и представа за 
демокрация…
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р Среден клас Тази категория е толкова рядко срещана 
там, колкото е средната класа в страната.

За голям човек – голяма кола, това е депутатският 
девиз, който би трябвало да се промени.

Ако край НС поне за миг няма лимузини на НСО, 
веднага ще направи добро впечатление.

Ще предизвикат овации като на абитуриентски 
бал, но само ако натоварят хора с белезници.
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10-ТЕ НАЙ-ПОПУЛЯРНИ ЕВРОПЕЙСКИ АВИОКОМПАНИИ 
В ПЕРИОДА ЯНУАРИ-СЕПТЕМВРИ 2014 Г.
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Мол като една човешка длан

Депутатът от Патриотичния фронт Милен Михов дойде на работа със своя 
трабант от 1988 г. Той има и модерна „Алфа-Ромео“, но я кара само извънградско.
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