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СВЕТЪТ НА УЧЕНИКА И ДОБРОТО В НЕГО

СБОРНИК

ЕСЕТА

ДЕЛО НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ - САМОКОВ
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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години българските училища започнаха да се променят, бавно и трудно

да изминават пътя по превръщането си от скучни и досадни в привлекателни за учене и
прекарване на свободното време места; места, където учениците намират не само
задължителното знание, но и където развиват  потенциала си и градят самочувствие.

Училищата се превръщат в хогуортсове, където магьосници чакат, за да предадат
магията на будните умове и да докажат, че с едно рязко движение на пръчката и със силата на
волята, желанията се сбъдват: пишещият скришно стихове ученик – излиза с материал на
първа страница на вестника; следящият прогнозата на времето в планината – изкачва върхове;
критикуващият озоновата дупка - превръща училищния двор в райска градинана и т. н.

Промените са пряк резултат от професионализма на работещите и формирането на екипи
от съмишленици. Професионална гимназия по туризъм съсредоточи усилията си в тази посока
и един от резултатите е настоящият сборник магически сборник – тук пепеляшки се
превръщат в принцеси, доброто е винаги с човека, мисълта се реализира, а смехът е силата.

Благодаря на всички, които опитват да творят!

Борислава Хаджийска, учител по български език и литература
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КОЛЕДНА ИМПРЕСИЯ

С идването на един от най-хубавите празници – Коледа – идва и надеждата за по-
добро. По целия свят Коледното чудо разклаща трона на властващия негативизъм. Оръжията
на лошото са запратени в черната дупка на камината, от там влиза доброто и вярата, че
чудесата се сбъдват, че светът е красив и добър.

Мнозина вярват в чудеса единствено ако са свързани с материално блаженство. Точно
това е причината светът да е забравил в какво се състоят чудесата. Коледа е изпълнена с
приятни мигове за всяко едно семейство: купуването на елхата, украсяването й ..., добрите
думи, милите жестове и подаръци от все сърце за любимите хора – частта, без която Коледа
не би била такава, каквато я помним и такава, каквато искаме да остане.

Да успееш да изпълниш едно, дори и малко, желание на скъп човек, е едно от най-
големите чудеса на Коледа. По този начин хората до теб стават щастливи. Нека ощастливим
всекиго, когото срещнем в тези дни, и нека му докажем, че чудото е в усмивката, добрата
дума, в срещата, защото Коледа е раждането на новото доброто.

По Коледа се случват хиляди чудеса, за които много е писано. Запишете и вие своето
чудо, за да пребъде във времето и традицията да продължи.

Коледа – чудна, нова, вълшебна, навяваща спокойни мисли... Нека бъде такава за
всеки.

Диана Сайменова
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В НАВЕЧЕРИЕТО НА 14 ФЕВРУАРИ

Днес живеем в едно забързано време, в което има дупки не само по улиците, а
навсякъде, дори в душите на хората. Но обикновеният човек е свикнал с това и докато
властта моделира обществото, както на нея й е угодно,  балансът в света е разклатен, а
стремежът на хората към хармония - забравен. Всичко около нас е индустриализирано, а след
хилядолетия човешкият род ще открие под развалините на нашата цивилизация смачкан
компютър. И все пак една искрица просветва сред гъмжилото на пазара – вярата, че не
всичко се продава.

Четиринадесети февруари е празникът на влюбените и празникът на винарите и
лозарите, които носят със себе си много радост. Тази  година празникът е троен, защото
съвпада и със Сирни Заговезни – християнският празник, на който всеки иска и получава
прошка. На този ден, хората като че ли забравят ежедневните си грижи и се отдават на
насладата, която идва с празниците.

Макар Свети Валентин да е католически свещенник, Денят на влюбените е набрал
изключителна популярност у нас. Обърквани от добри търговци и комерсиални медии, ние
приемаме и двата празника и се опитваме да ги съчетаваме всяка година според
настроението и вкуса си. Въпреки твърдениятя, че Денят на влюбените не е създаден само за
влюбените, а и за да печели индустрията,  въпреки мнението на някой, че българският
Трифон Зарезан остава в сянката на американския си съперник, на този ден я няма
горчивината и всички са изпълнени с насладата от любовта. Тези спорове обаче са напълно
безсмислени, след като едновременното им празнуване не пречи на никого, а е повод голяма
част от обществото да празнува.

И малки, и големи с радост посрещат този ден, превръщайки сивото си ежедневие
поне за един ден в цветно. Навсякъде се разхождат хора с рози, шоколадови сърца и
валентинки – традиционните подаръци за празника на влюбените или приятели се събират да
отпразнуват празника на лозарите и винарите. Дори аз едновременно с ежедневните лекции,
упоритото четене, непрекъснатият битовизъм и всички други занимания, които изникват
непрестанно, ще намеря време да отпразнувам праници с любим за мен човек с  бутилка
вино и с традиционните валентинки. За мен 14 февруари е повод да си спомня за
непреходните и същностните неща от живота, напомня ми, че: „животът е пълноценен,
когато в него има любов, а не просто наслада, когато има взаимност, а не просто състезание,
когато имаш чувството, че нещо създаваш, а не просто консумираш.”1

Това е за мен този ден. Всеки от вас трябва да се запита същото. Какво означава за
Вас 14 февруари? Традиционен български празник или католически празник? Какво е
настроението Ви на този ден? Чувствате ли се обичани? А какво Ви носи виното? А обичате
ли? Преодолявате ли през този ден усещането си за празнота и самотност? Хубаво ли е да
има праник на любовта и винарите? Какво ми носи любовта? Необходимо ли е понякога да
напомняме на любимия човек колко много значи за нас? Какво е любовта?

Албена Митева, студентка специалност „Журналистика”
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ВЕЛИКДЕН

Великден е повод да се припомнят непреходните и същностните неща от живота.
Всеки трябва да се запита какво означава лично за него Възкресение Христово? Празник на
козунаците или на душата? Какво е усещането му в сърцето и в душата– яд от несбъднати
мечти, завист към положения труд от друг или тихо примириние и себевглъбение. Защото
„Аз съм истината и пътят и животът”, казва Иисус и няма друг отговор, освен този вътре в
теб, и няма друг виновник освен този вътре в теб, и няма друга истина освен тази, която
усещаш и друг път, освен този, по който вървиш. А искаш ли да стигнеш Бога, следвай пътя
на чистата душа. Как, ще попиташ? Чувстваш ли се пълноценен? Знай, че само това, което
чувстваш ти, има значение за теб. Така, че по-добре е да простиш и да обичаш, отколкото да
затъваш в дупкката на омразата и завистта. „Който има, от Бога му е дадено”, „Който иска –
ще получи”, така учи Библията. И още ”Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец»,
(Йоан. 2:11 ). Преодоля ли през този ден усещането си за празнота и самотност? Ако – да, то
ти вървиш в правия път на любовта. Успех животът освен страдание е и чудо, и ... е
пълноценен, когато в него има любов

Албена Митева
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ПЕЛЯШКА ЗА ЕДИН ДЕН

Всички сме ги виждали. Някога и ние сме били като тях, а може би ни предстои да
изживеем същата приказка. Това е Пепеляшка на бала. Тя е олицетворение на момичето,
което завършва училище и се впуска смело в живота.

Всяка абитуриентка се държи като приказна героиня, суети се около прическата,
грима, маникюра, облеклото си. Подготвя ги месеци наред, докато накрая балът наближава и
месеците подготовка отлитат за един миг. Тя стои на вратата пред дома си и чака своя принц,
вероятно нейн съученик, да пристигне с каляската, или както ги наричаме днес – луксозни
коли, и да потеглят там, където Тя ще бъде принцесата на бала или поне ще се чувства като
такава.

На бала обаче събитията не са като в приказката на Шарл Перо. Освен много танци и
забавление, завършващите украсяват празника си и със солидна доза алкохол и от време-на
време проливат сълзи, сълзи по отминалото детство. А след дългата вечер пепеляшките не си
забравят пантофките, но си спомнят за отлетелите години и за феите, техните учителки,
които не превръщат тиквите в карети и дрипите в бляскави дрехи, а са ги подготвили за
живота, който им предстои, и са извървели заедно с тях пътя по израстването им от деца до
зрели хора.

Ето така, за 3 минути отминава балът на зрелостниците, както казва Мис Бони – в
първата минута всички се оглеждат, за да видят кой е най-хубав, във втората – осъзнават, че
те са най-красиви, а в третата вече нищо няма значение. Но нека не забравят, че това е най-
вече празник на зрелостта и напускането на класната стая. Защото абитуриентските балове са
преди всичко за преминаването на границата, която ги дели от ученическата скамейка до
истинския живот.

Гергина Дерилова
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БАЛЪТ

„Ако на абитуриентския си бал не успееш да бъдеш красива, то, повярвай ми, значи
никога няма да бъдеш.” С тези думи се шегуваше един мой съученик, когато „големият ден”
започна да се подава на хоризонта. И е прав, че как иначе – хилядите левове, похарчени за
маркови рокля и бельо, за „неповторими” прическа, грим, обувки, маникюр, педикюр и
бижута (ако пък става въпрос за момче – контешки костюм на „Армани”, чиято марка би
разпознал някой като Евгени Минчев – и то само ако погледне етикета – и, естествено,
скъпата кола, която едва ли ексабитуриентът някога ще кара, за да му даде самочувствие,
което едва ли някога ще има), няма как да не дадат очаквания от изгарящия вече от
нетърпение „зрелостник” ефект. Освен ако не сте станали жертва на фризьор – психопат или,
което е в най-лошия случай, ако просто природата я е домързяло да бъде креативна точно в
деня на вашето зачеване, което не е изключено да е станало на един друг абитуриентски
бал...Е, какво пък, стават грешки...

И така... леко иронично почнах аз за тоз незабравим ден, но няма как, без хумора ни
остава само трагедията, а нима в одата, възхваляваща този „светъл ден” има място за
трагедия? Ама, не, моля ви се, не бих си позволила да рискувам да разваля грима на някоя
прекрасна абитуриентка, в чиито ръце случайно биха могли да попаднат моите „трагични”
драсканици точно преди този велик ден (Ама че абсурдно стечение на обстоятелства!), било
то и само с една сълзичка, която се е откъснала от сърчиценцето й. (Една, една, ама после пак
на гримьор, нали?) Затова никаква трагедия. Но ако все пак някой намаери писанията ми за
трагикомични например, да знае, че ефектът (може би) не е търсен умишлено. Нали всеки е
господар на чувствата си (или поне се опитва). И като говорим за чувства, няма как да не
споделя, че ми е тъжно. Да, много ми е тъжно! Как ми се иска да беше жив сега Алеко
Константинов да види, че неговият Бай Ганьо е жив, о, по-жив от всякога! И не само е
сменил потурите с костюм по европейска мода, а костюмът му е 2000 гроша. И ако нямаме
ценител на естетичеки (и финансово) издържаното като Евгени Минчев, който да оцени по
достойнство скъпите грешки исках да кажа дрешки на тийнейджъра Ганьо, то, моля ви,
погледнете обувките му! Да, лъскави, заострени и люспести, няма как дори и
непрофесионалното око да сгреши – това е крокодилска кожа! Но Бай Ганьо не е сам – има
си и другарка в живота – лейди Ганьовица (настояваща, да бъде назовавана Глория), също
толкова умна, красива и образована. А как само се забавляват те двамата!

Аз щях да бъда днес оптимистка.Но все пак, Алеко и Бай Ганьо и сега са винаги
заедно - Алеко Константинов е в джоба на Ганя - е, не с някой от своите пътеписи, но все пак
образът на писателя е по-близо от всякога и пак на хартиен носител, само че... в протфейла
на абитуриента Бай Ганьо. Е, може би не е там всеки ден, но поне на абитуриентската..

“Айде, мама, не се притиснявай, и ти ще си кат принцеса”. За малко да забравим
родителите! А закъде сме без тях? Тези меценати на (чалга) културата на рожбите си, които
подтиквани от (криво)разбрана родителска обич, са готови на всичко, за да угодят на детето
си, което влиза в света на възрастните. И какъв по-добър начин от това да влезе в него на
високи токчета или още по-добре – с кола, която вдига 100 км/ч за 5,3 секунди (чиято марка
няма да споменавам, че току-виж назова возилото на някоя двойка абитуриенти и така
разваля момента на изненадата, в който кавалерът профучава с мръсна газ със „своя” лъскав
звяр пред смаяните погледи на съучениците си)!? Ето това се казва летящ старт! Ами, да, пък
и гордостта на семейството успя да завърши гимназията. Вярно, че ВСЕКИ завършва
гимназия, но все пак...и за това трябва малкоо....не, не труд, само малко желание е
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необходимо. Че ... само който не е поискал, не е завършил..Затова..евала на тези ... с
желанието. Затова и дипломата не е важна, важното е да покажем снимките от бала на
роднините. А пък, ако може и някое фото студио да сложи снимки на „гордостта на
семейството” на витрината си, така че целият град да я гледа и да й се диви ... Ето това се
казва щастие! Че кой ще се сети за дипломата като види Памела от с. Трън, която по нищо не
отстъпва (а и не се различава) от съименничката си – Андерсън?! Да, струва си да се види
изражението на гордия родител, който е продал плазмата (която все още не е изплатил),
ипотекирал е къщата (по-скоро панелката), или пък е взел кредит (бърз – само срещу лична
карта!)  от банката, за да сбъдне мечтата на детенцето си! Да, нека да покажем колко много
научихме през тези 5 години, а именно, да броим до 12! Да, никой не се съмнява, че си
струва...

Дотук добре. Само не мога да си обясня откъде идва целият този ентусиазъм, след
като, както се пее в една известна рап песен: ”На мен всеки ден ми е абитуриентски бал.”
Всеки път, когато прочета това изречение, не мога да се начудя  как авторът на текста е
успял да побере в него философията на живота на цяло едно поколение! Наистина е странно,
защото всеки ден, в който в дискотеката има поп-фолк изпълнител (а това е всеки останал
ден от седмицата), атмосферата в конкретното заведение по нищо не се раличава от тази на
абитуриентския бал. Дрехите, музиката, прическите, алкохолът (и количеството изпит такъв)
– всичко прилича на една добра генерална репетиция. И пак, откъде този ентусиазъм за
дългочакания бал, като абитуриентите започват да репетират още от шести клас?! Брей, не
омръзва значи! Е, как да омръзне... нали идва студентски живот! А каква специалност – няма
значение. Е, добре де, ама каква е – много и беше дълго името, забравих. А как влезе – и до
ден днешен забравям да спомена (споменавам) в молитвите си пълничкото момиче с мазна
коса, което седеше пред мен на изпита. А ще завършиш ли – е, как, от следващия семестър
започвам да уча. Естествено, има и друг начин да направим процесите на влизане, учене и
завършване по-лесни, без да разчитаме на „голия” си късмет. Трябва само да се обърнем
отново към Алеко и неговата разноцветна „дружинка” от културни дейци (Ако някой ден
имате щастието да съберете пълната колекция с ликове на тези именити българи, обърнете
внимание колко пъстра наистина е тази...пачка. Как да не му стане леко на душата на
човек?!), някои от които преди са принадлежали към кръга „Мисъл”, а днес имат честта да
бъдат част от кръга „Протфейл”. Една истинска библиотека ... в джоба. Да, всеки ден ми е
абитуриентски бал, живея така, сякаш утре настъпва краят на света, а ако не дойде, ще му
мисля тогава ... или въобще няма да му мисля...

Суетата има нужда от паради, за да се храни от собствения си влюбен поглед в
огледалото преди да излезе на сцената, и от погледите на останалите участници в него. И де
да беше само суетата ... моралът, ценностите..и те отиват на ... цирк. А под щастливите маски
на клоуните няма тъжни лица, няма дори безразлични лица, няма нищо. Клоуните винаги са
ме натъжавали. Но стига, нали обещах да няма тъга. Това празник ли е, или какво? Честно
казано, не знам, аз не отидох на моя бал. Не исках да ми става тъжно...

Гергина Дерилова
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„Напред науката е слънце....”-

но ние обичаме сянката

Претъпкан, задушен автобус „94”, дълго и изнервящо задръстване. След дълго
блъскане и залитане минаваме по заветния булевард „Св. Наум” – малко остава до моята
спирка. И тогава този надпис, написан на стената на училището за танцувално изкуство,
привлече вниманието ми . Цитатът от химна на българската азбука, изписан с прекрасни
букви бе „допълнен” от някой разбунтувал се „Но ние обичаме сянката..” От тогава се е
запечатил в съзнанието ми  и си спомням често за него.

Днес отново намерих повод да си го спомня, провокирана от новината, че според
програмата на просветното министерство училищата, чиито възпитаници имат висок среден
бал, нисък процент отпаднали деца заради слаб успех или отказ от образование, ще
получават повече пари от просветното министерство. До тук нищо смущаващо, продължава
политиката на делегиираните бюджети, целящи да стимулират по-качествено образование.
Но както повечето управляващи и сегашните са пропуснали няколко съществени факта.

Първо, тенденцията да се подаряват високите оценки. Днешният учник не е научен да
се труди за оценкта си, а да се пазари за нея. Второ, шестицата не е нищо повече от оценка,
която се пише за това, че си присъствал в час и си предал домашното си на време. Трето, със
сегашните делегирани бюджети ущилищата се борят за всеки ученик и затова провинилите
се и отсъстващите не се наказват с изключване. Така всеки се чувства безнаказан - може да
запалиш чина си, да отсъсътваш, когато си пожелаеш, да удариш учителя си и няма да
последва нищо освен предупреждение за изключване. Но държавата ще плати на това
училище, защото възпитаниците му имат висок бал и никой не е отпаднал.

Затова преди да беше въведена тази политика, трябваше да се преборим с тези
проблеми. Ако те не намерят скоро своето решение, средното ни образование ще продължава
да бълва полуграмотни хора (бъдещи студенти), които не знаят нищо за Ботев, защото са
прекарали часа си по литература в градинката с бира в ръка. А надписът „Напред науката е
слънце ... но ни е обичаме сянката” ще бъде по-верен от всякога”. Нещо повече – може да се
превърне в официален лозунг на българското образование.

Милена Галева
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НУЖНО ЛИ Е ЕДИН НАРОД ДА БЪДЕ СВОБОДЕН?

Първо място в конкурс на историческа тематика в категория „Есе”

Свобода. Непроумелите естеството й хора я вземат за даденост. Тези, които се борят
за нея знаят стойността й – ежедневното отстояване на идеала. За първите свободата се
свързва само и единствено с извоюването на политическа независимост, процес, при който те
остават наблюдатели. Вторите търсят свободата постоянно и я изискват навсякъде в
ежедневието. При тях е без значение дали свободата е факт. Те не спират да се борят за нея,
защото един път, ако бъде изтървана, то тя загива и отново настъпва покорството и
примирението с нечии чуджи идеали. Заложено им е да търсият свободата. Тя е част от
духовните им потребности. Но в свободното общество, правото на избор е основополагащият
камък и така едни хора се оставят вредните физиологични нужди да надделяват у тях, пък
други поставят нуждата от свобода на най-високо ниво в своята човешка скала на
ценностите.

Още от дълбока древност хората са усетили нуждата да бъдат независими. В днешно
време няма такъв, който да не се опитва да не бъде независим – било то от родители или от
друг фактор, потискащ правото му на свобода.

Свободата е независимост от всички, увереност в действията, шанс да съградиш, да се
научиш.

Едно от общите човешки права е правото на свобода. Независимо дали си от
малцинство, или друга раса това не те прави по-малко нуждаещ се и незаслужаващ от
правото на свобода. Демокрацията е видът управление, при който свободата се намира на
пиедестал. Свобода на словото и печата, свобода на духа, право на избор... все части от
свободата.

“Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови.” (Ж.Ж Русо). “Оковите” за отделния
човек са различни. За едни оковите са забраните, поставени от родители; за други
несправедливата съдба; за трети неправдата; за четвърти нарушение над човешките права и
така до безкрай...

Ако един народ е свободен, той не трябва да забравя, че за свободата е необходимо да
се бори ежедневно, а не само 10 дни или 10 години. Както се нуждаем от вода, така и
свободата се нуждае от силите на борещите се, за да съществува.

Диана Сайменова
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА САМОКОВ

ЧАС ПО ИСТОРИЯ

Тази година се навършват 132 години от Освобождението на Самоков – един от първите
градове с гражданско управление още преди 3 март 1878 год. На 28.02-1878 г. (16 февруари –
стар стил) идва Марин Дринов (помищник на софийския губернатор Алабин) и официално
поздравява самоковци с гражданското управление. През месец февруари Самоков е обявен за
окръжен град с окръжен началник майор Шигорин. Създава се функциониращо управление с
кмет Иванчо Д. Доспевски, титулуван „председател градски съвет.

В историческата памет на града, достойно място заемат няколко събитията, донесли
свободата на самоковци и вписали ни славното време. Макар Самоков да не е вплетен в
поредицата известни  битки при Свищов, Плевен, Шипка, Стара Загора, той има своя голям
принос за успеха на българите в Руско – турската война. Фактите: Първо, много млади
самоковци преди войната бягат в Русия и от тях 50 – 60 души вземат участие в
Черногорската война, в Сръбско – турската война и най-вече в боевете, водени от
Българското опълчение. Втора, знаменосецът на Самарското знаме на българските
опълченци - Антон Марчин, родом от Самоков - е ранен тежко в боевете при Стара Загора и
от ръцете му знамето взема  друг наш съгражданин – Никола Корчев. След Освобождението
позира с бойната реликва на Ярослав Вешин за популярната творба „Самарското знаме”.

Трето, малко известен факт е, че и на територията на Самоков се водят военни действия:
след Освобождението на София 4 януари 1878 год. ген. Гурко разпорежда на ген. Веляминов
със 7 хиляди души да действа по пътя София – Долни Пасарел – Самоков и да прекъсне
пътищата на турската армия от Радомир и Дупница към Татар Пазарджик. В същото време в
Самоков е концентрирана 30- хилядна турска армия под командването на 6 дивизионни
паши. На 29 декември Осман - черкез, се разбира да приеме сражение около града и изпраща
в Татарски брод един местен турчин с предложение за примирие. Мнимото примирие се
оказва хитрост от страна на противника. През нощта срещу 11 януари 1878 г. турската войска
напуска Самоков по шосето за Долна баня. По пътя за Пловдив е застигната от други руски
отряди и принудена да се защитава, отстъпвайки в безредие към Цариград. В същото време
се водят сражения срещу турците при Ново село с цел да се пресче пътя им за отстъпление.
Ранени са около 100 души и от двете страни.

Радзишески телеграфира на Веляминов:

„11 януари 1877 год. 10 ч. Самоков.... Жителите на града ни срещнаха с рядка
радушност. Турци – жители са останали съвсем малко. Почти всички са избягали. Българите
обещаха да приготвят припаси за войската. В града са взети ...предохранителни мерки в
случай на приближаване на неприятеля. Турците са имали всичко в Самоков 16 табора и 28
оръдия.
Подпис: ген.- майор Раздишевски”

Слага се краят на петвековната тирания и идва дългоочакваната свобода. Нека на
националния празник 3 март поменем с добра дума и благодарност 132 – та годишнина от
Освобождението на родния град Самоков.

Елияна Кичева, учител по история и цивилизация
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САМ СЪМ – ДРУГИ НЯМА

„Сам съм – други няма”, това са думите, изречени пред смъртта от Апостола.

Васил Иванов Кунчев, верен на идеала си – правдината, изрича истината и в буквален,
и в идейно-морален аспект. Макар да желае да предпази другите, другарите, ...тези, които са
парализирани от страх, или пък до които „вестта”за ареста и съда над един бунтовник да не е
достигнала все още, думите запечатват във времето същината на една ярка натура, както и
едно смразяващо послание.

САМ! В своето време, в своята борба за свободата, в своите цели и намерения. Никой
друг не споделя неговия стремеж и начин на живот. Ще кажете: това е личен избор. Един се
стреми към свободата, но не отива докрай. Друг е готов да се жертва, но само на думи. А
трети – той просто не намира смисъл в това.  И щом всичко е лично, можем ли да съдим?!

В двадесет и първи век Левски си остава сам. Един голям процент от младите хората в
България, от тези, които живеят в страната, за която умира; в страната на Левски, не знаят
кога е датата на неговата смърт. Срамно и подло е да не знаеш кои са лицата, пожертвали се
за по-доброто бъдеще, да не можеш да запомниш датата 19 февруари, когато един син на
България увисва обесен и заради теб. Днес се помни и чака 14 февруари. А Левски си остава
сам, висящ от хиляди портрети в хиляди кабинети. Целите му, делото му, идеалът му -„чиста
и свята република”...на вятъра!

Какво ли би си помислил той самият, ако можеше да ни види днес? Би казал същото и
би ни простил, както прощава на съвременниците си. Причината – само една: величие на
духа, непостижимо за милионите. Характер като неговия – железен: „...дърво и камък се
пукат. Не сме яли от една неделя, а той пее!” и начин на живот като неговия: таен, рискован
и дързък, свидетелстват за житейска мъдрост. Действай сам, ти си сам: „Ако спечеля, печели
цял народ, ако загубя, губя само себе си.” Живеейки без плет и, зид зад които да се скрие, той
сякаш се подготвя за момента на съда над себе си и логично и спонтанно заявява: „Сам съм –
други няма” - няма, няма, няма, няма ...

Диана Сайменова
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ЧОВЕК МОЖЕ БЕЗ МНОГО НЕЩА САМО НЕ И БЕЗ ХОРА

Имането най-често се бърка с притежанието на банкови сметки и луксозни имоти.

Да, това е важно, защото днешния свят е свят на пари, без тях няма утре, нито днес. В
различните човекобиталища (най-често наричани от простолюдието къщи) се поставят и
различни ковчежета (допълвайки или не интериора на дома), в които човек слага
суперсакрални предмети, напомнящи му за нещо свръхважно или някого, когото носи в
сърцето си. Ковчежето – дървено или метално, малко или голямо, с диаманти или направено
от хартия – в него всеки пази болезнени и вдъхновяващи, разплакващи и разсмиващи,
убиващи и възраждащи преживявания.  Въпреки това изконен е стремежът към душевен мир.

За да се постигне пълната хармония в живота, е необходимо  човек  да се откаже от
всичко материално. Малцина са тези, които могат да бъдат в синхрон със себе си и да живеят
единствено с него  сами. Останалите хора не могат да превъзмогнат нуждата си от човеци,
която им трябва, за да живеят. Щастливци са тези, които могат да се докоснат до хармонията
на ежедневието.

Животът на човек се обвързва с прекарването на дните, едни се борят, за да оцелеят,
други се наслаждават на съществуването си, което винаги се осъществява с помощта на пари.
За да се храни, човек трябва да си купи храна. За да се зарежда с енергия, той трябва да спи, а
за това трябва да има къща, която се купува или наема (отново срещу заплащане). Китайците
са тези, които са създали хартиените пари, но са достигнали и до мъдростта: „С пари можеш
да си купиш къща, но не и дом.” С пари ще си купиш изискана сграда с луксозен
дизайнерски екс- и интериор. С пари ще си купиш и семейство, което дори ще те обича, ще
се храни с теб, ще споделя празници и делници. Съмнението обаче вътре в теб ще копае –
любовта им истинска ли е, или е илюзия, парите ли са извора на (теглич, магнит) тяхната
любов. А домът е искреност, топлота, стимулът да се събудиш сутрин,  желанието да
запълниш ковчежето  си с още спомени с любимите хора. Ако си купиш семейството, няма
да почустваш и усетиш това никога.

Богатството е лабиринт с лъскави стени, ръчно изработени тавани, обсипани с
дърворезби и стъклени подове. Забогателите хора, попадайки в кръга на парите, изтървават
нишката и често се объркват. Те избират алкохола, наркотиците и пазаруването, за да
превъзмогнат невъзможността да излезнат от лабиринта. За други богаташи лабиринтът е
естествената им житейска среда, защото по рождение са си от там. Разхождат се винаги
около банките в него, поемат глътка въздух, наситен с миризмата на пари. Някои, които имат
нужда от истинска глътка свеж въздух, си купуват духовен учител или си съграждат храм.
Надявайки се, че построявайки си светилище в лабиринта, могат да задоволят всички свои
душевни и физически нужди. И с това си остават.

Всички тези, които имат големи къщи, за които светът е лабиринт на парите, твърдо
вярват и се стремят към любовта, която ще направи щастието им пълно. Фиксирайки се към
търсенето на любовта, те забравят да обичат. Любовта, приятелството и обичта към
семейството са тези, които пълнят сакралното сандъче. Такъв е Богатият мъж, чиято къща е
във ВИП-зоната (защото и там има измет и елит) на лабиринта, забравил чувствата, които
пълнят душата и сърцето му, вечер той седи сам в тъмното с кубинската си пура и уискито в
ръка. Той избира тенденциоззно мястото до прозореца, защото търси това отвън, а на вън е
мрак, който поглъща и последните звуци от пиано, глъхнещи някъде из лабиринта. В ума му
минава грижата за колата, имотите, острова, който притежава ( великата му гордост),
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телефоните, които не спират да звънят. Но достигащите до слуха стъпки от горния етаж го
карат да забрави за неволите си, да осъзнае, че в стаята над него има хора и това предизвиква
усмивката му. Щастлив от този факт, мъжът оставя чашата, изключва телефоните и хвърля
пурата, бавно изкачва изкачва мраморните стълби, за да ги види. На излизане от стаята
праща целува на своето ковчеже – щастлив. В същото време и час, един друг мъж, живеещ в
малка къщурка в покрайнините на китно селско градче, седи на изтърбушен диван и се
трескава мисли за цигари. Той не е успял да си купи поредния пакет от сладката отрова и
това го измъчва. Но светлинка пълни окото му с искри - отражението в огледалото. Там на
фона на настъпващия мрак две момиченца си правят плитки. Бащата се усмихва и забравя
терзанията си, минава покрай дървено сандъче и застава зад огледалото, прегръщайки двете
си деца – щастлив.

Ковчежето, в което се съхраняват свръхскъпите спомени не може да се запълни от
камъни „Сваровски”, диаманти, рубини. Ако в твоята кутийка са намерили място спомени за
хората, бъди сигурен, че някъде, някой на своя собствен остров, в своя двор, под лозата през
чудната майска вечер вечеря и те споменава в молитвите си.

Катя Николова
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ОТЛИЧНИЦИ

Отличници.

Ех, как всеки желае на челото да му пише „отличник” особено при завършването.
Напълно е възможно да се иска това, след като е лесно постижимо, особено в някои
училища. А защо никой не се бори да бъде „двойкар”, при положение че е по-модерно да си
такъв в процеса на обучение?  Как само си противоречи вътрешното желанието да бъдеш
отличник с общопритото за норма през годините – да бъдеш непокис двойкар.

Да бъдеш отличник не е толкова трудно. Дори е по-лесно от това, да бъдеш носител
на слаби оценки в българското училище. Изискванията, необходими да получиш шестици, са
много малко – да слушаш в час, да учиш редовно по малко и да бъдеш стриктен и отговорен
към учебния процес материал.

Да обаче има и други начини да се превърнеш отличник. Разбира се, по-лесни от този
с ученето. Единият е да бъдеш винаги помощник в училищни мероприятия, да откликваш на
молбите на учителите, дори и те да бъдат за теб неприятни за изпълнение. В такива  случаи
обикновено се разиграва следният сценарий – пред учителката ученикът скача с готовност да
изпълни мисията, а пред съучениците си коментира пренебрежително-подигравателно
мераците на госпожата да го използва. Този вариант обикновено е предпочитан от
момичетата.

При момчетата по-често се наблюдава друго явление – преписването. Това е въпрос,
по който може да се пише и говори до безкрай, но въпреки всичко не мога да пропусна да го
поместя тук, защото е доста наболял, макар и незабележим. Малко предварителни уговорки:

За да успееш да препишеш, без какво не можеш? Без лист и химикал? НЕ! Да, и без
това не можеш, но по-важното е да има ОТ КОГО да препишеш. Обикновено това са деца от
типа истински работещ върху задачата да му излезе име на отличник.

Преписването за теб е добре, нали? Но питаш ли се какво е на тези, от които
преписваш. Дали на тях им е също толкова приятно, колкото на теб. Дали са доволни от
факта, че са учили толкова много, а ти наготово си преписал и после оценките ви са еднакви?
Честно ли е от морална гледна точка. Ако вече си минал 10 клас, БИ ТРЯБВАЛО да си
запознат с предмета етика, предмет на  който са уважението, личното достойнство, честта и
въобще така наречените етични норми и пр. Освен ако не си преписвал и тогава от някого...

На изпит, особено ако е от огромно значение – кандидат-гимназистки,
кандидатстудентски или контролно, от което зависи срочна/годишна оценка – най-важно е да
се изкара висока оценка, която да гарантира спокойствие. А, ако не си от ученолюбивите,
вариантът за теб е преписването. Обикновено това става, като задължиш някой познат в
името на „приятелството ви” да ти подсказва или просто намериш човек, който ти прилича
на “зубър” и хвърляш едно око към работата му и се движиш с неговите темпове на
прелистване на страниците на теста.

Преписването за самия нечестник е добре дошло, но дали по принцип е добро?
Страдащите от високия успех на преписвача са много – този, от когото е преписвал,
впоследствие, и тези, за (с) които работи. Защото обикновено на едно ДЗИ, и не само на
такъв изпит, с преписване се изкарват високи оценки, приемането във ВУЗ става лесно, а
оттам и целият живот на човека става фиктивен, изпълнен само с лъжи и измами. Предстоят
зрелостните изпити и сложният избор за малцина – да дам ли отговорите и да имам измамни
приятелства, или да откажа и да живея със страха да бъда отритнат. Отличнико, и ти, и ти,
ще позволиш ли фалшът в образованието да продължи. Кажи НЕ на преписването, не на
обезценяването на труда в училището, не на гротеските.

Диана Сайменова
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ДА ПОРАСНА

Подрастващо поколение – така наричаме децата в нашето общество или както те сами
обичат да се наричат на възраст от 13 до 19 години – тинейджъри: годините, в които всичко
ти се вижда  лесно и поправимо. Когато си на 17, мислиш, че целият свят се върти около теб
и всички са длъжни да се съобразяват именно с теб. В това, разбира се, няма нищо лошо -
всеки минава по този път и пази трепетите от този период като незабравими спомени в
съзнанието си. На тази възраст започва съзряването на едно дете, то започва постепенно да
променя възгледите си и да върви по сложния път, изграждащи го. Този път е различен за
всяко едно дете, това зависи от средата, в която то израства- родители, приятели,
учители…Това е може би най-сложният период в живота на човека. Той минава в постоянни
лутания ту в едната, ту в другата посока – уж, стараейки се да прави като големите, взима
най-детските решения.

В 21 век тинейджърите са много сложни за разбиране. Те като че ли са под постоянен
натиск и бързат да пораснат, мислят, че винаги знаят и могат. Много често можеш да чуеш
от устата на един подрастващ: ” Моят акъл е като на по-голям. А останалите разсъждават
детски! “

Но дали в живота и възрасните понякога пренебрегват опита си и не правят “детски”
грешки. Не трябва ли да се наслаждаваме на всяка минута от този тийн  период в живота си,
тогава, когато целият живот е пред теб, когато можеш да мечтаеш и имаш цялото време да
постигнеш мечтите си. Защо трябва да бързаме да пораснем, вместо да се оставим на живота
да ни направи пораснали и помъдрели. Та нима трябва да подражаваме на някой възрастен,
вместо да се изградим сами във времето като пълноценни фигури. Жаждата за живота, за
превръщане на всяка една минута в незабравим миг е присъща за всяко едно човешко
същество. Всяка секунда, всеки час е уникален и неповторим в човешкия живот, защо децата
се опитват да съкратят част от тези моменти и да минат направо в другите … та нали така
губим част от живота си и част от грешките, които ни правят по-мъдри.

Вероника Иванова
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САМОКОВ – ЦЕНТЪРЪТ НА ЕВРОПА

Първа награда в конурса на ГЕРБ –жени град Самоков

Самоков е моят роден град, който величествената Рила е обгърнала с ръцете си, а река
Искър приспива с роматичния си ромол. Тук, където в миналото са удряли тежките чукове на
самоковите, е центърът на Европа. Аз съм пълноправен европейски гражданин, живеещ в
държава членка на Европейския съюз, за мен градът, който обитавам, е център на света. Така
смело мога да твърдя, че малкото градче, свито в полите на голямата планина, е не по-малко
достойно за среда на цял континент от който и да било друг град в света. Тук всички се
познават, споделят весели и тъжни моменти, помагат един другимо, а това е част от
европейската култура – да помагаш, да не нарушаваш морала и реда, да живееш в мир,а не
във война. Като град не е най-красививият, нито най-чистият, но е спокоен, оживен с
бистромислещи млади европейци, които работят, учат или се грижат за демографския
проблем (като раждат деца). Центърът на Европа е малка част от природата на Земята,
където окото се насища със зелени поля, високи върхове, поръсени със сняг, и бързи води, а
не с бетонени плочи, изкуствени градинки и пустош (както е в другите градове на Европа).

Природата е елемент, по който почти никоя европейска страна не може да победи
България. Самоков събира в себе си води, поля, гори, планини, язовир и езера. Това е
подаръкът, който са получили от майката Земя самоковци. Това е град, познат на историята с
това, че е бил убежище за Левски. Град, през който са минавали и минават много еропейски
и световни пътища. Тази община е дала на света творци, които са обогатили европейската
култура – Захари Зограф, Станислав Доспевски. Това малко китно обиталище е рушено и
опожарявано, някога наричано „Малката Венеция” заради множеството си канали, които
били като мрежа през целия град, сега останал само един – река Боклуджа. Нима не
заслужава да бъде център на Европа?

За мен Самоков е центърът на Европа, защото аз и моите съграждани сме европейци.
Ние имаме еропейски здравни карти, можем да пътуваме само с лична карта в другите
страни членки на Европейския съюз.  А и моят град се намира на континента Ервопа.
Следователно за мен той е център на Вселената дори. Тук всеки помага и се стреми да бъде
полезен на другаря си. В Самоков важи поговорката: „Комшията – пръв брат.” Така тръгнали
за „Европа”, стигнали, нестигнали, сме си все едни и същи, на който и друг континент да
отидем, ни наричат европейци. Докажете ми, че не е така. Тук е моят дом, а и моят център на
живота. Където и да отида, аз винаги ще се върна в града, в който проходих, завърших
образованието си, намерих първата си любов. Това е изворът на моя живот и колкото и
далече да съм, колкото и време да ме е нямало тук, аз ще се върна. Всеки се връща при
извора си. Самоков асоциирам със спокойствие, защото, на която и улица да съм, аз съм си
вкъщи, а у дома всеки е добре.

Центърът на Европа е Самоков, защото аз съм самоковка, защото домът ми е тук.
Каквото и да се случи в бъдещето ми, аз ще знам, че сърцето ми е там, при онази гледка на
връх Мусала. Центърът за човек е там, където е самият човек и там, където той обича!

Катя Николова
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ПРИТЧА ЗА МЕЧТАТА И ТРОХАТА

Един ден трохата и мечтата се срещнали. Разочарована от живота, трохата попитала
мечтата:

- Как успяваш така да направиш хората щастливи, без да те виждат и чуват, а просто
вярват в теб? Виж мен, малка съм, всеки ме оплаква – никой не иска да събира трохите по
пътя си. Как да бъда щастлива? Как да покажа на хората, че понякога една трохичка прави
много, дава много, а понякога от една капка започва да се пълни голямо море.
Мечтата казала:

- Хората вярват в мен, надяват се на чудо и искат да променят нещата или поне се
опитват. Аз съм от малкото безплатни неща, които човек може да си позволим. С мен човек
може да обиколи света, да обича, да бъде богат – такъв какъвто пожелае и да си представи
това, което иска да се случи. И накрая, когато се събуди от този сън, вижда реалността.

От тази красива приказка е останала само една троха – разочарование и огорчение.
Но когато човек се бори и почне от трохата, достига и сбъдва мечтата.

Ива Захариева
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ЗА ЛЮБОВТА НА ДУМИ

Домашен любимец или уличен престъпник е всъщност кучето по нашите земи? Броят
на тези животни по улиците се увеличава с всеки изминал ден, нападенията върху хората
също. И това съвсем не са думи на дете, което мрази животните!!! За да не остане и грам
съмнение, ще кажа, че имам куче, котка и още неща... за които се грижа с любов.

Още от съвсем малки децата мечтаят да имат свой верен другар и образът, под който
го припознават, е на куче, най-често. Защото на кучето се гледа, съвсем заслужено, като на
най-верния приятел на човека. Всъщност това важи само за някои представители от някои
породи. Уличните превъзходни кучета са граждани с особен статут в обществото ни:
защитени от закона и обгрижвани от неспособни да се погрижат истински за никого бабички
(това е по-скоро емоционално-психологически определител, отколкото възрастов),
примамени от обещанието за почит в кучешките очи. Всъщност зад невинния му поглед се
крие доста често коварна и жадна за плът, иначе казано същност на хулиган и убиец. Не се
възмущавайте от думите ми, вие, които подхвърляте коричка хляб на следващото ви
животно. Замислете се за страха на десетки деца. Страх да вървят по улиците, да си играят по
тях, защото другаде няма къде. Уважавате и признавате проблемите на алергичните, на
глупавите, на нахалните, но не и на изпитващите фобия от кучета. Това си е техен проблем -
казвате и подминавате с безпардонен вид изпадналото в ужас дете от преследващо го куче.
Глезотия и нищо е това според вас, знаещите, че инциденти се случват рядко.

Бездомните кучета не получават необходимите им грижи като хранене, подслон, дори
възпитание. Те са ненужни и сами. Единствено закрила усещат, когато са в глутницата.
Навъдилите се „природозащитници”се борят и със сетните си сили за опазване броя на
кучетата по улиците. Въпросът за истинския мотив в отстояване правото на свободно
владеене на улиците от кучетата остава твърде –твърде неясен и доста смътен, защото какво
друго е присъствието на глутници псета по улиците, ако не саботаж на и без това привидното
улично спокойствие и крехкия социален мир или по-точно – нарушаване мирния живот на
гражданите? Да не говорим за заразите и оставащите мърсотии след тях.

В една демократична държава всеки има право на глас, това е неоспорим факт. Но
доколко този глас е равноправен за всички? Защо е необходимо да се движим по улиците с
мисълта за постоянния страх, че можем да бъдем нападнати, след като има възмоност това да
става спокойно и нормално, без притеснения, както е в Европа и Америка. Да бъдеш
природозащитник, означава не лозунг, а действие. Библията казва: "По делата им ще ги
познаете!" и "Колкото едно дърво дава повече плод, толкова е по-наведено."А Буда казва:
"Не е толкова важно, каква храна влиза в устата ти. По-важното е, какви слова излизат от
нея." и "Само празната бъчва кънти силно при удар."

Толкова са много заплахите по улиците, а благодарение на псевдоеколозите се вилнее
и още една – кучетата. Защо никой не насочва усилията си в истински грижи- осигуряване на
дом, ежедневна храна, задължителни ваксини и обезпаразитяване, стерилизация, възпитание,
лична хигиена на животинките? В това се изразява грижата за кучетата, а другото е звук от
празна чаша. Без грижи кучетата се учат да живеят сами, а тогава инстинктът за
самосъхранение надделява.

В по-развитите страни проблем с бездомните кучетата знаем, че няма, защото хората
са осъзнали необходимостта те да бъдат не само изолирани, но и обгрижвани. Обичаме
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животните, но не чуджите, обичаме децата си, но не чуждите, обичаме собственото, но не
чуждото.

Всичката тази любов към бездомните кучета остава любов на думи, защото с нейните
демонстрации се нарушава социалният баланс – част от гражданите се чувстват несигурно, за
сметка на „защитниците”, които отстояват права на един хищник, който не се знае дали няма
да навреди точно на този, който се е борил за независимостта му. И, както винаги, правата на
обикновения гражданин не стигат до решаване, а правата на този, който се мисли за
различен, стават проблем, касаещ всички, и изискващ незабавно решение. Но за съжаление
кучетата още години ще се разхождат по улицата, без да бъдат обезпокоявани, докато
съществува тази „псевдолюбов”, която може би просто е желание за изява в обществото... и
налагане на всяка цена.

Едно дете
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ИНТЕРНЕТ

ВРЕДА ИЛИ ПОЛЗА?

Едва ли има някой, който да не е чул за интернета. Едно от нещата, без което
съвременният човек не може, е пускането на компютъра и потъване във виртуалния свят.
Интернет пространството е съвременният вариант на  пещерата на Аладин - безкраен
източник на ценности, склад на уникално богатство. В него има всичко, от което се нуждаем
– информация от всяка наука, любопитни факти, тестове, музика, филми, книги и какво ли
още не, дето се казва: ”каквото ти душа поиска”.

От началото на създаването си интернетът е използван при необходимост и не всеки е
имал дотъп до него. В днешно време обаче нетът присъства в почти всеки дом. Той
претърпява огромна еволюция – първоначално е използван от малък кръг хора и постепенно
се разширява. Нещо повече - успя да измести любимите игри и забавления на децата и на
възрасните: до преди известно време децата обичаха да спортуват, да четат и да се занимават
с ред други неща (на които вече им забравихме дори имената) през свободното си време при
това всичко в пряка комуникация. Но с навлизането на интернета всички тези форми на
общуване бяха забравени и изоставени, там някъде,  в миналото.

Още от много малки децата започват да си служат с интернета. Влиянието му може да
бъде и вредно и полезно – вредно е, когато се използва нецеленасочено, а всепоглъщащо т.е
90% от свободното време минава в ровене в нета, а останалите 10% в ядене, а в някой случаи
това става едновременно. Полезно е тогава, когато се използва балансирано и съобразно
нуждите. Иначе вредите, които нанася интернета, са доста сериозни както физически, така и
психологически – затлъстяване, развалено зрение, мързел, агресивност, пристрастяване,
изолираност, страх от афиширане на личността..

Интернетът като източник на информация не винаги е достоверен на 100%. По –
бързото откриване на информацията в него е неоспорим факт, но дали тя е вярна? Често не
напълно. Учениците са свикнали да не учат, да не пишат домашни, а разчитат чрез интернет
да открият развита дадена тема, есе, реферат, решения на задачи и т.н. Книгата е потънала в
прах, потулена в миналото, няма я вече.

Интересът към четенето на каквато и да е книга, енциклопедия и подобни, вече, уви,
го няма. Стойността на книгите, плочите, който в миналото са били собственост на малцина,
и какви ли още не творения, е напълно нулева благодарение на интернета. Да, все още има и
такива, които са ценители на качествените неща, но са малко. Защо ми е да имам книга, след
като в интернет има всичко? Дори младите предпочитат да изгледат даден филм, направен по
книга, вместо да я прочетат.

“Вирусът интернет” завладява не само подрастващите, но и възрастните. Трудът на
хората, които пишат книги, записват музика или просто творят истинско изкуство остава
неоценен, защото всичко се намира в интернет пространството. Много от децата спортуват,
но завладени един път от магията на интернет, забравят за своите занимания. Интернетът
може да се присъедини към списъка на опиятите и зависимостите. И пристрастиш ли се един
път, трудно става отказването.

Хората предпочитат да си чатят чрез програмите, изпълняващи това, отколкото да се
видят, разходят и поговорят очи в очи. Анонимността на чата подлага на риск много често
изполващите го и разочарованието понякого е фатално, особено за тинейджърите.
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Чрез интернет живееш в постоянна „тръпка”: лесно можеш да бъдеш измамен - никога
не си абсолютно сигурен кой стой от другата страна. А и не само такива измами с доверието
се случват - често пъти хората са ограбвани, подвеждани, мамени финансово.

Едно обаче не може да бъде отречено интернет освен като източник на иноформация,
е и средство за забавления - има най – различни игри, може да бъде угодено на всекиго.

Ползата от него е, че поне малко всеки ще може да научи нещо; може да осъществи
контакт с близки, които са далеч, да се запознае с различни интересни хора. Може да се
гледа пропуснат филм, или просто интересен за теб. Много са нещата, които можем да
разберем посредством интернета.

Полза и вреда има във всяко нещо. Въпросът е как ще позволим вредата да не бъде
доминантна. Това става със собствени усилия и разбирания. Целият свят се въри около
интернета – цялата информация във всяка област е там на една ръка разстояние и на няколко
метра кабел.

След нета (както се изразяват за 11 септември), светът вече не е същият. И не само, че
никой не е в състояние да се пребори с „вируса”, но с неговото еволюиране  за нас става
ясно, че това е пътят на бъдещия човек. Усилията на разни организации и фондации за
защита на разни права няма начин да смалят или ограничат въздействието му – това е
процес. А докато влиянието му достигне до степен на приемане за естествено състояние
комуникация от обществото ще чуваме предупреждения, опасения, изследвания, анкети и
най-вече заповеди Той да бъде използван само при необходимост.

Сегашните оценки, че всички сме под влиянието на интернета и не бихме могли да се
лишим от услугите му, понеже сме прекалено мързеливи, забравили какво е труд, а също
така ежедневието ни е прекалено натоварено и напрегнато и чрез интернет успяваме да
изпълним задълженията си по-бързо и по-лесно и по-некачествено, след време ще изглеждат
странни и смешни като прическите от 80-те.

Всеки може сам да преценява кое е вредно и полезно за него, точно заради това не
може да се определи как влияе интернета. Но все пак предупреждавам редица проучвания
доказват вредата на интернета, ако искате, съобразете се, ако – не – „ята”.

Диана Сайменова
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КАК ДА ПРЕСПЯ В ЧАС, БЕЗ НИКОЙ ДА РАЗБЕРЕ?

Това е изкуство, което не се отдава на всеки. Само най – мързеливите го владеят. Но
за щастие в днешни дни всички са мързеливи и отегчени. А това са две от най – подходящите
условия за лека дрямка по време на час.

Всеки може да заспи по време на час, но не всеки може да го преспи, без никой да
разбере. И хайде да си признаем, всички сме заспивали по време на час, поне веднъж. Но
колко от вас могат да се похвалят с „Мен никога не са ме хващали, а аз най – редовно си
проспивам часовете!”

Е, тук мога да ви издам тайната на мързеливия ученик. Ъм... не, нека да се поправя –
Тайната на ученика, който е на ‘ти’ със съня по време на час. Всъщност и това не звучи
много по- добре, но не мога да измисля нищо по – поетично, за отегчени, изморени,
мързеливи хора, които се чудят „Кога ще използвам това в живота??”, докато гледат с празен
поглед в черната дъска.

Но тук сме се събрали от любовта ни към сладките сънища и няма да ви държа още
дълго под напрежение. (Ха, да бе все едно си имате друга работа, щом седите тук и четете
това... )

Да започваме, а? Как да преспя часа, без никой да разбере? Ето и изпитаните ми
съвети:

1) Чувал си: «Ако хъркаш или говориш на сън, може още от сега да спреш да четеш,
приятелю, ти си загубена кауза», но не съвсем: хъркането, ако изобщо се чуе в този
невероятен шум, може да го представиш за любовна песен, а говоренето на сън може даже да
те представи като активен в час – участваш активно в дебата и кой може да оспори.

2) Чувал си: «Трябва да знаеш как да подбереш правилния момент, не можеш да си
подремваш, докато те изпитват, освен ако не искаш да спиш по време на този час, още една
две години...» и за това вече има лек: «Всеки момент е правилен, дременето по време на
изпитване, придружено с клюмване на глава на всеки десет секунди, ще покаже, че ти за
разлика от будните си съученици (които гледат тъпо и диво, не издържайки вече на
натоварването), знаеш правилните, отговори, които, както винаги, излизат от устата на
учителката.»

3) Съветвали са те по-опитните: «Винаги си избирай възможно най –незабележимото
място.» Грешка. Седни си спокойно, където поискаш, па си гледай кефа. Никой нищо не
може да ти направи, ако не ти пука.

Но, както ви казах по-рано, това е изкуство. Или го можеш, или не. Тъй че това по-
скоро бяха препоръчителни съвети, от колкото инструкции. Но нека с това не ви
обезкуражавам, хващайте си раниците, настанете се колкото можете на неудобния (и най-
вероятно счупен) чин и ще се срещнем в света на сънищата.

Защото в крайна сметка всеки може да седи буден, но такова бездействие изисква
истинска дисциплина.

А ако и това не ви устройва, си ходете вкъщи, където плюшеното меченце и топлите
завивки със сигурност ви чакат.

Е, мисля, че това е всич...к... О, не! Закъснявам! Успала съм се! За дрямката ми!
ПС
Очаквайте в следващия брой съветите ми за безуспешно завършване на срока с шесторки --
има ли все още такива??
~~~ZzZZzzzzZz
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КАК ДА ЗАВЪРШИМ СРОКА БЕЗУСПЕШНО С ШЕСТИЦИ

Чували сте да казват: „учи, за да сполучиш” – аз пък ви казвам: „не учи, за да
сполучиш”. Огледайте се кои са отличниците – това обикновено са, така наречените,
смотаняците зубрачи на училището. Отличниците са деца с видим интерес само към
уроците. Те нямат хоби, нямат друго освен учебници в стаите си. Скучно.

В какво са успели – само в изкарването на шестици, а това кой ли го не може.
Всички го можем, само че не искаме. Ще кажете, че завиждаме. Как ли пък не. Не се
правете, че не знаете как се случва и това, да се изкарват шестици с лека ръка.

Пък и напоследък някак странно и без усилия и без присъствия в дневниците
се появяват шестици. Значи е достатъчно да бъдеш в списъка на дневника, за да
завършиш безуспешно, и това си е чистата истина, защото, какво ще правиш с шестици,
изкарани след пет минутно преследване на учителката по коридорите и по стълбите и
молба – обещание за бъдещо поправяне с престорено сериозен вид (абе, и ти си знаеш, че
така нема да стане, ама...). Има и един по-труден път –един път в месеца назубкваш три
урока, не повече, пък и можеш ли повече с тия притъпени сетива?,  и се набутваш по
желание. Вервайте ми, пък и да не ми вервате, вие губите - шестицата ти е в кърпа
вързана. На кого му пука, че нищо не знаеш?!

Като си помислим за смисъла на обучението, че бил в знанията, а не оценките,
започвам да изпитвам угризения на съвестта и да размишлявам. А една мисъл се е
загнездила и не ми дава мира: шестицата си е шестица – оценка за победител, колкото
повече – толкова по-добре за бъдещето, когато ще вадиш бележник, за да поучаваш и да
наставляваш. В живота, обаче,  най-много са наградите, раздадени за отбиване на номер,
или с други думи - утешителните. И затова никога не подценявайте тройчицата – златната
тройчица.  От тук следва малко логика за отличниците и не чак толкова.. тройката е
сестра на двойката, четворката е сестра на тройката, петицата е сестра на четворката,
шестицата е сестра на петицата... иии следователно?! Естествено, че шестицата е равна на
двойката 

Все по-често сред съветите на преподавателите се чува и този: „борете се за по-
висока диплома”. Не разбирам защо всеки се плаши от тройката, та и тя е оценка все пак,
пък и най-важното е да се мине срокът, а с колко.. това е друг въпрос, въпрос за
математици и статистици т. е. за тези, които ще продължат да се развиват в тази посока.
Да не им се бъркаме в работата. Тройката е знак, че си осъществил святата, не сакралната
( у, как съм ги разбрал тези понятия??!!) връзка – ученик – знание – учител.

Ако нищо не разбрахте от това дотука, значи си е струвало труда. И за да не
сте капо, ви припомням действащите безотказно: подмазване или/и изнудване – основни
методи за борба с дипломирането и в преследването на впечатлляваща книжка. А
резултатите ще дойдат по-късно. Само не се плашете. Няма ненаказано добро, е казал
някой си съвременен духовен учител, философ, психолог и т. н. Така че готов съм за
атаки от ваша страна.

ПС
И двойка, и шестица.. с връзки всичко се постига. Тежко му кой ги има. Ха-ха- ха.

ДПС
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КАК ДА СИ ПРЕКАРАТЕ ВАКАНЦИИТЕ НАЙ-УСПЕШНО ...
В СКУКА

Продължавам да се упражнявам в словесното безсмислие. Темата ми днес е: „Как да
си прекарате ваканцията най-успешно в скука”, не че не го правите, но ще ви подскажа
няколко идеи. Нали не сме на училище и езикът ме сърби.

Та, първият е да пишете есета. ДА, есета на всякакви теми. За ваканцията, за морето,
за планината, за игрите (какво ли беше пък това? Давам 5 лева, ако някой ми даде
определение и пример за това НЕЩО.) Есетата, казват, били с цел себеопознаване. В дългите
пролетни дни пишете в опити да разгадаете какво са направили от вас калпавият преход,
безсмисленото образование, (без)волевите родители (защото, и с такива, и с такива, да си
признаем: все тая), американската мечта и българската улица. Пишете на лист, ако имате
въобще такъв, на компютър, ако знаете азбуката на кирилица, не че и на латиница не става,
но се получават недоразумения, на които и вие самият ставате жертва, пък тук сега задачата
е друга – истината. ХАХАХА. И като напишете, ако няма на кого да ги предложите за
собствено удовлетворение, ги пуснете на вестника – той чака такива като вас – писачи, та
нали и мен така ме хванаха, и сега вместо да КАКВО ЛИ пък можех ДА (давам още 5 лева,
ако някой ми подскаже), аз пиша ли, пиша...

Вторият метод е като заложите на външния вид – във фитнес залата или с палитра или
каталог за козметични продукти в ръка, упражнявайки се неистово с цел смайване на
противника и разбиване с един удар при появата в училище на всички наивници, които
смятат, че има нещо друго освен ФЕЙС (със С или З се пише, няма значение, някои сноби ще
ме коментират, нека се хващат за буквата, хич не ме вълнува – тиха съм като вълните на
Дунава).

Трето, и то май ми е последно, да очаквате ежедневното кафе, където ще пристигнете
след  6-7 часово приготовление – смяна на тоалети, гримове, топиране на коси и писане на
нокти за момичета и нахъскващи състезения на компютъра за момчета, ще потънете в
омайната димна завеса, ще се насладите на звучния непокварен шопски, ще изпиете
едно...сокче, ще се огледате за принцесата/принца, ще станете разочаровано и ще поемете по
пътя към дома…

Приятна ваканция на всички!

ПСД
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СРОКЪТ СВЪРШИ

Ето че дойде неусетно краят на първи срок. Но, разбира се, от това се трогнаха
единствено и най-вече като по традиция родителите. И още недочакали тактично класния да
стигне да напише бележниците, те притискат и без това изтормозения си от изпитване и от
ставане навреме наследник и искат ли, искат бележник. Като че има какво да се види. Те и
без това си знаят всичко. Ама не, та не. И после като го получат, мърморят и се тръшкат. Ще
си докарат инфаркт- само ние мислим за тях, пък после били сме неблагодарни! Е, когато все
пак се домогнат до ученическата книжка благодарение на случайността, че живеем в един и
същи дом и поради това се срещаме от време на време, те изпадат в състояние на регресия и
викат по телефона, забравяйки че са в миналото, когато няма телефони: „Когато се
прибереш, ще те сложа в ъгъла на въглени, да знаеш”, да бе, на нас ли. Веднага му връщам
Есемес: „тате, аз съм нестинарка, тъй че нагорещи въглените добре преди това, да не идат
зян”. Тогава звъни и другата линия мама, за която аз трябва да сбъдна всяка нереализирана
мечта само защото тя ми е майка, се дере, че ще ме изтезава с царевица. Да, обичам
царевица, на пазара има само от американската, а тя е вкусна, мека, сочна, ух, лигите ми
потекоха. Вярно, че градусът на скандалите се повишава, но добрата новина (това го научих
не от училище) е, че учениците се отпуснаха, след като се опитваха да оправят оценки в края
на срока.

След големия маратон в преследване на даскалите, завършихме, къде с по-ниски, къде
с нормални оценки. А и не е важно първият срок да е силен, важно е да завършиш (девизът
на учениците).

Катя
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ДОБРОТО В НАС

Някога в една далечна страна живеел един народ, който работел за Светлото бъдеще
на децата си. Народът работел много, страната разцъфвала и тъй като Законът на Светлото
бъдеще бил всесилен, народът вярвал, че е щастлив. Но душите на хората не били щастливи,
ограниченията, налагани в името на реда и прогреса, водели до неудовлетвореност;
неудовлетвореността прераствала в яд, ядът – в гняв.

И така един светъл ден изригнал вулканът на недоволството и на вярата в свободата
на духа. Вулканът, пълен с вряща лава от задръжките, забраните, а донякъде и от самата
природа на човека, поразил цялата земя. Сивият облак от задушливи тровещи газове закрил
слънцето. Постепенно вярата в единността и справедливостта изчезнала. Пепелта скрила
светлината, тъмнината се възцарила и дала път на нечистите помисли и злото. Трудът не се
ценял, въпреки че работа трудно се намирала, хората се увълчили и се самоизяждали:
предавали приятел, за месечна заплата, поемали пътя към чуждите страни, за да бъдат
унижавани и за да унижават после самите те, загубило смисъл образованието. Парите
станали смисълът. След това с опустошителна сила, от кратера, от който се издигнали
ентусиазмът дим и промяната пепел, започнала да се стича лавата. Тя унищожавала всичко,
изгаряла самите хора; изпепелявала пътя.

Но Земята има способността да се възражда и не след дълго се появявили новите
ориентири. Всъщност те били уродливи подобия: изкривени, мними, но пък напористи.
Искреността се изродила в натрапчива наглост, а единичнооцелелите прояви на откритост
ставали повод за присмех. Лъжата предизвиквала възхищение и носела почит. В принцип се
превърнал личният интерес, а грижата за другия в глупост. Към Честта не само че никой не
проявявал претенции, но и липсата й станала похвална. Стигнало се до там, че от лавата у
всекиго плъзнали неприкривани користни мисли. Никой дори не си правел труда да имитира
вече истинските стойности. Простащината, грубостта, мерзостта заели мястото на
изискаността, уважението и достойнството. Мутренското и мутреското поведение водели до
лидерство в общността. Продажбата на телата се превърнала в най-уважаван бизнес, а
душите дори и дяволът не искал да купи. Стихията с цялата си мощ се вихрела из тази страна
и мятала обзетите от бяс човеци.

Хората имали свободата да кажат каквото искат, да направят каквото искат, да отидат
където искат, но душите им пак не били щастливи, само че те не го знаели. А гневът се
трупал. Понякога в мигове на необяснимо страдание те поглеждали нагоре, към мястото,
където някога било слънцето, и се питали защо доброто го няма? Но нещо ги карало бързо да
навеждат глави надолу, където летели луксозните автомобили и човеците се втурвали да
работят, за да се сдобият с возило, за да не бъдат по-назад от хората. „Веднъж се живее”, си
казвали и правели поредната мръсна сделка, скрито и явно от закона на Вулкана.

И там някъде сред земните пепелища едно момиче (дете на семейство, пожелало за
детето си Светло бъдеще и намерило смъртта си в пепелищата), открило ковчеже със
съкровището. Хората, които не се интересували от съкровището, а от неговото ключе,
презрели детето и то тръгнало да търси спасение, търсело Доброто. Някои наричали детето
„зло”, други си мълчели, но задържали продължително презрително горчивите изражения по
лицата си, а трети си тръгвали дълбоко замислени.

Пътят отвел момичето в една чудна градина, убежище на семейства. Те следвали
принципа на ОТКРИТОСТТА във взаимоотношенията си. Споделяли всичко, което мислят
един за друг, и ако някой не подлагал себе си и другите на душевен ексхибиционизъм, го
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наказвали жестоко: всеобщо презрение, отлъчване и етикиране „нечестник”. Това било в
името на доброто, което тези хора били решили да следват, отвратени от пепелищата. Тук
всеки говорел в очите на другия всичко, каквото усети при присърбяването на езика си.
Често хората плачели, мразели и себе си, и другите за недостатъците, и за неспособността си
да опазят чист извора на живата вода, която единствено можела да ги спаси от лавата. Но
колкото по-дълго време стояли в градината и колкото по-открити един към друг ставали,
толкова по-явно водата губела силите си. И ако в началото тя възраждала всички, то сега
силата й изчезвала, а те линеели.

Момичето, наблюдавало ритуалите им: откровения, последвани от поливане с живата
вода за пречистване, и не виждало смисъл в това, да превръща душата си във демонско
сборище или да я остави да бъде премятана в чуждите езици; да бъде съдник на другите, му
се струвало дяволско дело. Така то останало само и след всяко наказание с презрение,
пренебрежение, оскърбление заставало до извора и не позволявало в него да влязат заразни,
отровни, разяждащи чувства гадини. Постепенно момичето разбрало, че магическата сила на
водата се крие в чистотата на заставащата пред него душа. Това трябвало да разберат и
другите. После се връщало в групата, водено от доброто, скрито в ковчежето. То искрено
уважавало правото на хората да бъдат това, което са, или това, което искат да бъдат.
Приемало изборите им, говорело благо. Но хората ставали все по-зли, все по-ядовити,
въпреки че били открити.

Душите им страдали, гневът им растял, гласовете им кънтели....

Когато разбрали, че момичето притежава съкровище, се нахвърлили да вземат
ключето, искали доброто на света, искали доброто за всички.

Момичето се съпротивлявало, но те били много и то хвърлило ключа в извора.

Семействата не убили момичето, нали са семейства, но не му простили – прогонили
го. А то в отчаянието си погледнало към небето, замъглено от пепел и прах, и в очите му се
отразила светлина. Детето и този път се вслушало в сърцето си и то поело по пътя, огряван
от слънцето.

А семействата, заобиколили извора, останали взрени в дълбините му.

Борислава Хаджийска

КРАЙ


