
ЧИМШИРИ ПРАВЯТ АНТИБЪЛГАРСКА 

ПОЛИТИКА 

Чимширът е единственото българско вечнозелено растение. Вечно 
зелено и на нищо не миришещо. Поради което Захари Стоянов 
наричал чимшири някои български политици. И днес у нас е пълно 
с чимшири. Тъжното е, че някои видове от този зеленчук живеят по 
800 години. 
По-жалки закачалки за шлифери от Миков и Мерджанчето надали 
скоро ще се пръкнат дори в БСП. Цяла България разбра, че Русия 
от около 300 години е най-зловещият и подъл фактор в 
българската история, а чимширите отишли в Моска да повтарят 
вековните заклинания на ганювските русофили: „С Русия политика 
не правим!”. И поради това „неправене” на политика с Раша 
допринасят за две национални катастрофи. 
Сега се вторачиха в болезнените за тях и за работодателите им 
слова на Апостола, че „който ни освободи, той ще ни и пороби”. 
Ама не било точно така! И как ще потвърдим, че тъкмо Левски бил 
рекъл тези думи? Скочиха срещу президента да му искат 
нотариално заверени от Дякона завети към народеца болгарски.  
Захари Стоянов е участник и достоверен летописец на Априлската 
епопея във всяка от 660-те си страници на „Записките...”, но 
съветските другари отричат правото на Джендо точно да цитира 
Левски, когато говори за зловещата руска намеса в жувотя ни. 
Ето обаче нещо документирано, което дори чимширите и сепиите от 
„Позитано” 20 няма как да оспорят: 
„С факти имам да докажа, че с руски агенти съм имал да 
работя, без да знам, в 69-то [1869 г.], единия препоръчан от 
одеските българи, пък не излезе така. Уловихме няколко 
шартанлъци и хайде – отдето е дошъл. Кога стане нужда, ще го 
кажем с всичките му работи. Цели сме изгорели от парене и пак 
не знаем да духаме. 
Брате Филипе, чакам на това писмо отговора Ви, че тогава ще 
се разберем как и какво ще работим.” 18 априлий, лето 1871-о 
(Васил Левски до Панайот Хитов) 
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