Водици или головодници?

През последните години така нареченото „ледено хоро“ на Йордановден, на което китният
възрожденски град Калофер претендира да е поставил началото, се превърна в един от
многобройните поводи за крамоли между нихилисти, обикновени, здравомислещи родолюбци и
блъскащи се в гърдите патриотари. Аз пък не можах да си отговоря на няколко въпроса, които бих
задал към всяка една от все по-яростно войнстващите фракции. Затова бих си позволил да ги задам
тук, пък дано поне на един от тях си отговоря, че нещо ми писна от кресчендото.
Добре, не ви харесва, че някакви хора, повечето от които загрели здравата със спиртни напитки, са
се прегърнали и играят нестройно хоро по реките из цяла България, обезателно развявайки
националния флаг. Няма нищо лошо в това, имате право на мнение, разбира се, но защо е цялата
тази истерия? Всеки е влязъл в реката по собствено желание, никой не го е карал. Ако пострада,
ще пострада лично. Не е като тричането на кучета и нападението над друга държава, нали така?
Позицията, която претендирате да изразявате, е цивилизационна, ама хич не е, ще ме прощавате.
Цивилизованото поведение изисква уважение към личното пространство на другите, стига те да не
нарушават законите и правилата. Другото е въпрос на морален и ментален избор. Е, къде пише, че
е забранено да подскачаш из реки и потоци посред зима? Да, медиите са дразнещи с безбройните
си репортажи от подобни събития и навярно много от участниците в тях се включват точно, за да ги
„дават по телевизора“, но това не променя фактите. „По телевизора“ има и пет-шест канала с
чалгарии, но не си ги пускам и всичко е наред. Едва ли някому е нужно да се надпреварваме да си
обясняваме каква простотия е леденото хоро, щом не пречи на никого. Поне аз така мисля, но не
казвам, че давам меродавни отговори…
Благодарим Ви, че четете Биволъ.
Подкрепете нашите разследвания и нашите автори - вземете достъп до нашия архив
За да получите линк към нашия архив от България изпратете SMS с код BIVOL на някой от
следните номера: 1851 - (1,20 лв.) 1092 - (2,40лв.), 1094 -(4,80лв.) или на 1096 - (12 лв = 2x6 лв.)
За да получите линк към нашия архив от чужбина изпратете SMS на стойност около 2 евро,
натиснете тук

Както винаги, от цялата параноидна дивотия най-много страдат здравомислещите българи, които
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не отричат българщината в името на разни „филии“ и „фобии“, а просто не са съгласни с лашкането
на махалото на Фуко от „осанна“ до „разпни го“. И за тях (надявам се, нас) се питам защо толкова
си траем? Става като в оная поговорка с умните и умуването и лудуването на лудите. Наистина ми
се струва, че е нужен силен граждански отпор срещу медийната манипулация, стремяща се да
нагнети крещяща българщина ала „и ний сме дали нещо на светЪТ“. Само за сведение от местни
източници. Леденото хоро в Калофер не е никаква изконна традиция. То датира от втората
половина на миналия век и няма нищо общо с обичаите по Водици, които народът ни е празнувал
преди векове. С други думи, хич не е изконно. Но медийната истерия приобщава все повече хора
към нещо, което на практика няма нищо общо със съобщността, а просто е поредният вентил, който
да изпуска парата. За да не мислим колко сме неадекватни като държава в съвремието ни, а да
крещим с пълно гърло колко юначни предци имаме. Ако здравият разум не спре тези тенденции, и
в едната, и в другата посока, до век-два от нас ще останат само видеозаписите на конгресите на ЦК
на БКП, снимки на режещия лентички Бойко и селфита на йордановденски хороиграчи. Никой наш
сънародник във фертилна възраст няма да се върне в България, за да прави деца и да създава
принаден продукт, защото някой вее пряпореца. Това не е лошо, напротив, ама трябва и поне с
едни винетки да можеш да се оправиш за три кабинета премиерстване.
Но, безспорно, най-неадекватни, шумни и за съжаление събиращи светлината на прожекторите,
отново са патриотарите. Нито в българската традиция, нито в християнската такава показността е
на почит. Нищо лошо. Решили сте да се позабавлявате, да хапнете, да пийнете и да се бухнете в
реката, вярвайки, че това ще ви донесе здраве. Между другото носи. Моржувам от трийсетина
години и мога да го твърдя от първо лице единствено число, но не ми е за това приказката. Айде, за
медиите добре. Ясно е, че търсят евтина сензация и вие сте им апетитна хапка за отклоняване на
вниманието, ама защо ви е всичкото това заливане на социални мрежи, профили, форуми, каквото
се сетиш със селфита? Пречистването, пожеланията за здраве на Водици, не са ли дело лично? За
какво точно парадирате? Пред кого? Ако наистина сте вярващи, нали Бог виждал всичко? Снимате
се за по-сигурно ли? Яко бие на лицемерие, но всеки знае за себе си…
***
Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.
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Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да
правим независима разследваща журналистика.
Платете Данъкъ Биволъ!
Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете
един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със
СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.
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