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И: Как си спомняте социализма, добре ли беше тогава?

 

Р1: Ами, хубаво беше, ама...

 

Р2: Хубаво беше. Сега няма пари.

 

Р3: Сега така сме зле, на стари години.

 

Р2: През  социализма  беше  по-добре.  Сега  една  тоалетна  не  можеш  да 

направиш...

 

Р3: Съветът няма пари. Ето там да се убие някой човек на мозайката, няма кой 

да я оправи.

 

Р1: Имахме по 10-15 овце,  козички. Сега имаме по 2-3 козички, овцете ги 

ликвидирахме, кравите и тях, нищо нямаме. Хладилникът стои празен, освен 

един буркан кисело мляко, нищо няма друго. А по-рано не беше така.

 

Р2: Младите избягаха у чужбина...

 

Р3: 1 май, 9-ти септември, не го помните това нещо.



 

Р2: Каквото и да говорят при Тодор Живков бяхме сто пъти по-добре.

 

И: Ами преди 9-ти септември помниш ли?

 

Р2: А, много малко .

 

И: А от родителите си какво си чувал за царското време?

 

Р1: Ами, те  са  живели  много  бедно.  Помня  ги  с  цървулите...  бедни  бяха 

хората.

 

Р3: Обаче сега, от година на година, с жената си приказваме снощи, става 

по-лошо. Получавам 200 лв. пенсия и жена ми 135... Како ще направя с тези 

пари? Имам две деца, едното е в Бургас, другото в Карнобат и те нямат пари, 

безработни са. 20 години съм бил магазинер и 20 години тук –  40 години 

трудов стаж.

 

Р2: И не е взимал кой знай каква заплата, но е издържал, децата, ученици ... 

Даже и висше  образование завършиха.

 

Р3: Като магазинер съм давал заем, на колко хора съм помагал. Сега на мен 

не ми стигат, няма пари.

 

И: А мислехте ли че като влезем в ЕС ще стане по-добре?

 



Р1: Мислехме. Мислехме и се надявахме, обаче останахме излъгани.

 

И: А за НАТО?

 

Р3: Ние там не може да се месим. От нас не зависи нищо. Сега, Бойко Борисов 

какво направи, пенсийте замрази. Казват ще стигнем Европа като цени. Снаха 

ми  в Гърция работи, стана 5-6 години, праща тук 1000 евро,  хем гледа там 

стари  хора, пенсиите са големи. Е, как  щр ги стигнем гърците. В Испания, 

Чехия, Гърция по-добре живеят хората.

 

И: А от нас по-зле дали има?

 

Р3: Има, ние и румънците.

 

Р3: 1 май, 9-ти септември тук имаше кебапчета, музика, хората бяха весели. 

Сега, аз съм 35-ти набор, на 75 години съм, не съм чул някой да запее, да 

засвири. Пък едно време весели хората бяха. Сега са озверели. Всеки гледа 

себе си.

 

И: Е, според вас какво е решението, партиите трябва ли да се махнат?

 

Р1: Ами, няма смисъл от толкова много. Каква работа вършат?

 

Р3: Няма смисъл 240 човека, 120 за България стигат. Само глупости говорят. 

Ето, когато Яне Янев и Сидеров, като се сдърпаха...

 



Р2: Стигнахме дотам, че като започнат  да  говорят  глупости  и  спираме 

телевизора и хич не слушаме лъжите им.

 

Р3: Е, Сидеров какво направи, излъга хората. Хората му повярваха, гласуваха 

и  сега  никой не  може да  го събори.  Сложи  Капка  там,  сложи  сина  си  в 

Брюксел отиде...

 

И: Те със СКАТ са скараха ли ? Гледате ли го?

 

Р3: Гледаме го.

 

Р2: Гледаме го.  Но той излъга,  влези на чарвените пътеки там и забрави 

гладните години.

 

Р3: Остави си хората. Гласуваха за него и така.

 

И: А за Костов?

 

Р3: Костов за него да не говорим, хич.

 

Р2: Той пък поне увеличаваше по някой лев пенсията...

 

И: А Жан Виденов, при него как беше?

 

Р3: Значи по времето на Станишев ни дадоха коледни добавки и два пъти ни 

увеличиха пенсията. От него сме по-доволни, отколкото от Бойко Борисов.



 

И: А Америка дали може да ни помогне?

 

Р3: Сигурно ще по-добре. Е, цялото ми семейство е в Чикаго, моята дъщеря, 

зетят. Пари ми пращат, лека кола всеки има. 

 

Р2: А ние тук какво имаме? Пари нямаме.

 

Р3: 4-ма човека 3 леки коли имат. Тук кога.

 

Р1: И дървата скъпи ..

 

И: Там избраха  този Обама за президент, за него какво мислите? Те 

доволни ли са от Обама?

 

Р2: Ние с тях ли ще се мерим. Е, нашите окрадаха България.

 

Р1: Здравеопазването е скъпо там. 15 долара на час вземат.

 

Р3: Виж сега, при Тодор Живков и пак не бяхме богати и пак скромно си 

живеехме, обаче хладилникът беше пълен. Масло, кашкавал имаше, сега – 

няма. Добре, че си гледаме животни.

 

И: А за СССР какво мислите?

 

Р3: Сега няма СССР, навремето помагаха ни, вземаха тука нашите продукти. 



Имаше шивачки тук шиеха, лимонаден цех , овцеферма, зайцеферма, много 

работи.

 

Р2: Всичко имаше, сега всичко събориха.

 

Р1: Останахме само  стари  хора  и  няма  никой да  ни  помага.  Ние по-

икономично живеем и гледаме за децата да има, внучка имам. 

 

Р3: Може и да я  е нямало тази свобода, която е сега. Който се провини  в 

Белене го пращаха. Но и свиреха и пееха хората, сега нищо няма.

 

И:  А за Вълко Червенков какво ще кажете?

 

Р1: Ние него няма го върнем. Ама, лъжат ни тези. 

 

Р3: Обезверени сме, на никого не вярваме. Която и партия да дойде...

 

И: А Доган, я кажи за Доган?

 

Р3: Доган какво  образование  е  имал,  дето говорят  сега,  че ще го  съдят? 

Неговите хора си ги държи. Те пак ще гласуват за него. Те знаят... Ами сега 

референдумът?  Преди  руснакът каквото кажеше  ставаше,  сега  Обама, 

Америка каквото каже става. Той за това идва сега в Турция. След 5 години 

тук няма да има кьорав българин. Царят и той, ние викахме от друга държава 

идва, носи пари и гласувахме. Излъга ни. Всички гласувахме за царя. Взе си 

нивите, взе си горите, направи сватбата на дъщеря си.

 



И: Ами, баща му и той ли е бил такъв?

 

Р3: Откъде да знам, той на 7 години бил.... баща му и прадядо му откъде ги 

взеха тези ниви?

 

Р1: Преди беше добре, даваха хубави пенсии, не като сега. Двамата с жената 

останахме с 300 лева.

 

Р2: С тези пари до къде?

 

Р3: 80-100 лева за хапчета, токът да си платиш, дървата, булсата и свършват. 

При бай Тошо имаше. Имаше и работа, сега – нищо.

 

Р1: Няма човек  да засвири, да запее...  Е, този магазинер беше, закупчик, 

играеше гол на масата. Сега нека запее.

[1] 71-годишен, пенсионер

[2] 80-годишен, пенсионер

[3] 73-годишен, пенсионер


