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Брой 3, Година III
Празничен брой

Разпространява се безплатно

В началото бе

-ът

Хаотично издание на Младежки център”Творци на бъдещето” и СОУ”Иван Момчилов”, 16.XII.2002 г.
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Весела Коледа и щастлива Нова година 
Ви пожелава            !Х  О(-:
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Разпространява се безплатно

Да поговорим за... празниците
 Няма да ви говоря за 
обичаите и по какъв начин да 
си отпразнувате Коледа, Нова 
година или някой друг празник. 
Не искам  да ви предлагам и 
къде да ги празнувате.
 Нека поговорим за това 
какво ни носи Коледа (не от 
материална гледна точка). 
Според мен тя трябва да 
сближава и да сдобрява хората. 
Тя запълва празните дупки 
в отношенията. Празниците 
правят живота ни не толкова 
напрегнат, помагат ни да се 
отпуснем и да усетим, че 
съществуваме. Когато наближи 
Коледа в нас пламва едно 
пламъче, което стопява леда в 
сърцата ни. Коледа е моментът, 
в който всеки трябва да направи 
нещо добро за човека, който 
обича или за някоя невинна 

душица, за да може светът поне 
за малко да стане по-добър и 
по-спокоен за живеене.

Но като че ли това 
напоследък е позабравено. 
Хората са станали егоисти 
и мислят как само на тях да 
им е по-добре. Забравят за 
бедните, които нямат какво 
да сложат на коледната си 
трапеза. Забравят и за “Малката 
кибритопродавачка” от Ханс 
Кристиян Андерсен. Дори и 
бедно момиченце, тя запалва 
своите пламъчета и поне за 
малко е по-щастлива.
 Коледа е времето, когато 
трябва да направим нещо 
добро, за да има причина да 
празнуваме!
 

Петя

Една година след трагедията в дискотека “Индиго”
Станахме ли по-мъдри?

ЗАГИНАЛИТЕ ДЕЦА
Виктория Красимирова Миркова - 10 години 
Димитър Андреев Андреев - 13 години 
Елена Людмилова Спандониева - 13 години
Кристина Бисерова Кабакчиева - 13 години
Любомира Петрова Захариева - 13 години
Мадлен Николаева Николова - 14 години
Цветелина Иванова Ралчовска - 14 години

 Наближават едни от най- хубавите 
празници, но не можем да забравим 
нелепият инцидент, когато стана нещо 
което изцяло помрачи празниците на 7 
семейства, а не само на тях, а на цялият 
български народ. Загинаха 7 деца на възраст 
от 10 до 14 години.
 Заради трагедията 23 декември 2001 
година бе обявен за траурен ден.
 Все  още  не  е е ясно кой е виновен 
за тяхната смърт, но и да имаше някой 
виновен би ли им върнал живота? Би ли им 
върнал смеха и радостта в семействата на 
връсниците ни?!
 Мъката  по  тази загуба става все по-

голяма, особено в навечерието на Коледа, 
когато се посвещаваме на семействата и 
децата. Нека след 1 година да си спомним 
за трагедията и всички заедно да направим 
необходимото, за да се чустваме ние децата 
по-сигурни и по-защитени!!! 
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“В памет на загиналите  в дискотека Индиго”
Проект България
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Проект България

“В памет на загиналите  в дискотека Индиго”
Започвам сега, 

представям цялата страна-
всички от Изтока до Запада. 
В тази песен става дума за 
съзнание, чрез тези думи 
изразявам нашето послание как 
времето да спра и как убийство 
лош късмет да нарека.

Колко живота спират 
на 13 и колко от всички тайни 
знаят се.

Изгубени души напомнят 
тази тъжна история сутеньори 
на мечти бележат свойта 
територия.

Кой е крив, кой е прав 
дай да се бесим в куплета та 
нали, по дяволите, такъв е на 
българина манталитета.

Потичат две салзи от 
тъжните очи, а мъката тежи в 
нашите души.

Изкупителните жертви 
трябва ли да бъдем аз и ти-все 
пак живеем в държава, която 
пукнат грош за нас не дава.

Не обичам нито да ме 
поучават, нито аз да поучавам, 
но нека кажем, че съвети 
давам и живота е суров, не 
се предавай, на подлостта не 
подражавай, преди да действаш-
разсъждавай!

Седем души живеят в 
нашите молитви седем венци в 
снега с кръв пропити, изпити от 
болка български очи оттекнали 
в снега траурни следи.

Във входа свещ на всеки 
в сърцето да бъде запалена за 
седем искри загаснали в буря 
пагубна като огън във водата, 
като лед в огъня за кратко на 
земята, но за винаги в спомена.

Всеки за всичко и 
пред всеки е виновен, когато 
детската усмивка остане само 
спомен, а рамката е тясна от 
пространството боли, късам 
вериги и се оплитам в конци.

Плътна пелена от 
компетентно мнение обвинение, 
епидемия от социално 

възмощение къде си, когато 
ми трябваш,къде е твойто 
лицемерие, когато рапирам, но 
аз във твоите ръце умирам.

нареден, защо всеки псува 
факта, че в България е роден и 
всеки казва: Аз не мога да живея 
с хората от другата порода.

предлагаш, как ще живеем, ако 
само бягаш?

И помни: за да получиш 
добро, трябва да дадеш и от себе 
си едно.

Направи добро, на 
доброто отвърни с добро, на 
злото още по-добро и дано!!!

Лесно е да мразиш, 
трудно е да обичаш и нещата с 
истинските имена да наричаш.

Без вина, хора всички 
сме виновни аз и ти нали, уж 
души сме сродни, благодарни, 
свободни.

Но сме овче стадо като 
торнадо, защото майка ми слуша 
чалга , сестра ми рап, а баща ми 
с държавата играе тото.

С ярост всяка мръсна 
гордост искаш да премахнеш, 
без да се замисляш ругаеш, не 
обичаш да си траеш, времето 
дойде, всичко това да свършиш, 
пак можеш да си рапър и без да 
се дървиш.

За наглостта на ония, 
които търсят вина в тия като 
нас ще кажа, че позицията ви 
е изгодна да си напълните 
паницата, уж гледате надалече, 
а забравихте, че бъдещето на 
децата ви угасна вече.

Защо винаги вместо 
врагове да сме наи-после 
ръка един на друг да не си 
подадем, утрешния ден заедно 
да посрещнем, без кавги и 
интриги-пътят с тях за бога е 
погрешен.

Помогни ми, не защото 
трябва, а защото имам нужда, 
мъката не е чужда, когато ме 

събужда от кошмара, който и 
в съня ме стяга, от нелепата 
случайност кой може да избяга?

Без да спирам да рапирам 
без посока се взирам в мен и 
мойте тъжни очи, или разбираш 
спри се, огледай отстрани!

Можеш ли в живота да 
имаш вяра или си в капана на 
собствената си ярост?

Черно или бяло-няма 
никакво значение нека младото 
поколение изрази своето 
мнение.

Това парче не е за 
развлечение, а за протест срещу 
тези, които ни докараха до 

С какво виновни са 
нашите деца, къде сбърка моята 
по-малка сестра, а гордостта от 
“Съединението прави силата”на 
един закон са спрели. Не 
виждат, че народът за децата си 

Всеки я кара през просото, 

Аз нямам вина, но има 

Ние правим шоу, а вие 
правите лов на вещици, те 
почиват в мир, а ние оставаме 
грешници.

В моите рими не е 
причината за твойта несполука.

Къде си чувал ти за БГ 
наркоман-тука и се чудиш после 
защо със злоба рапирам и дупки 
намирам в живата броня, аз те 
правя мат с коня.

Всичко свърши, да, това е 
шибания факт тик-так, к‛во?

Няма връщане назад, но 
добро и зло, вплетени в едно 
кълбо от болка, а въпросът е 
защо? Знам, че те боли, знам, че 
страдаш ти, дори от твоите очи 
вече не текат сълзи.

Има ли добро или повече 
е зло.

Сили намери в себе си, за 
да можеш да продължиш!

Подготви: Ели

Песничка на броя
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истинските имена да наричаш.Tистинските имена да наричаш.
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души сме сродни, благодарни, Tдуши сме сродни, благодарни, 

Но сме овче стадо като TНо сме овче стадо като 
торнадо, защото майка ми слуша Tторнадо, защото майка ми слуша 
чалга , сестра ми рап, а баща ми Tчалга , сестра ми рап, а баща ми 

С ярост всяка мръсна TС ярост всяка мръсна 

развлечение, а за протест срещу 

T
развлечение, а за протест срещу 
тези, които ни докараха до 

T
тези, които ни докараха до 
стрес.

T
стрес.

С какво виновни са TС какво виновни са 
нашите деца, къде сбърка моята Tнашите деца, къде сбърка моята 
по-малка сестра, а гордостта от Tпо-малка сестра, а гордостта от 
“Съединението прави силата”на T“Съединението прави силата”на 
един закон са спрели. Не Tедин закон са спрели. Не 
виждат, че народът за децата си Tвиждат, че народът за децата си 
трепери.Tтрепери.

Всеки я кара през просото, TВсеки я кара през просото, 
накрая има някой виновен.Tнакрая има някой виновен.

Аз нямам вина, но има TАз нямам вина, но има 
табела: “Лов сезонен”.Tтабела: “Лов сезонен”.

Ние правим шоу, а вие TНие правим шоу, а вие 

T
подражавай, преди да действаш-

T
подражавай, преди да действаш-
разсъждавай!

T
разсъждавай!

Седем души живеят в 

T
Седем души живеят в 

нашите молитви седем венци в Tнашите молитви седем венци в 
снега с кръв пропити, изпити от Tснега с кръв пропити, изпити от 
болка български очи оттекнали Tболка български очи оттекнали 
в снега траурни следи.Tв снега траурни следи.

Във входа свещ на всеки TВъв входа свещ на всеки 
в сърцето да бъде запалена за Tв сърцето да бъде запалена за 
седем искри загаснали в буря Tседем искри загаснали в буря 
пагубна като огън във водата, Tпагубна като огън във водата, 
като лед в огъня за кратко на Tкато лед в огъня за кратко на 
земята, но за винаги в спомена.Tземята, но за винаги в спомена.

Всеки за всичко и TВсеки за всичко и 
пред всеки е виновен, когато Tпред всеки е виновен, когато 

без да се замисляш ругаеш, не 

T
без да се замисляш ругаеш, не 
обичаш да си траеш, времето 

T
обичаш да си траеш, времето 
дойде, всичко това да свършиш, 

T
дойде, всичко това да свършиш, 
пак можеш да си рапър и без да Tпак можеш да си рапър и без да 
се дървиш.Tсе дървиш.

които търсят вина в тия като Tкоито търсят вина в тия като 
нас ще кажа, че позицията ви Tнас ще кажа, че позицията ви 
е изгодна да си напълните Tе изгодна да си напълните 
паницата, уж гледате надалече, Tпаницата, уж гледате надалече, 
а забравихте, че бъдещето на Tа забравихте, че бъдещето на 
децата ви угасна вече.Tдецата ви угасна вече.

врагове да сме наи-после Tврагове да сме наи-после 
ръка един на друг да не си Tръка един на друг да не си 
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Последният потомък на Аспарух 
дъвчеше “Биг Мак” пред един нюйоркски 
хотел и страдаше. Тъкмо си беше уредил 
живота. Работеше като носач на куфари. 
Живееше в апартамент под наем. 
Похапваше китайска храна. Носеше 
италиански костюми. Обуваше френски 
обувки. Купуваше си гръцки вратовръзки. 
Караше японска кола. Преспиваше с 
мексикански жени. Приятелите му бяха 
сърби. Работодателите – испанци. По 
уокмена му звучеше музика от английски 
попгрупи. Всъщност напоследък 
по уокмена нищо не звучеше. Сякаш 
тъпанчетата му бяха спукани. Причуваха 
му се някаква си “Хубава, си моя горо”, 
“Откак се е, мила моя майно льо”, 
“Когато бях овчарче” и тям подобни 
измишльотини. Присънваха му се 
някакви си три синджира роби, юнак с 
дълбока на гърди рана, разни самодиви 
в бяла премяна, бели ми меса по скали, 
по скали и по орляци, черни ми кърви 
в земята, в земята майко, черната. 
Привиждаха му се някакъв си Крум 
Страшни, някакъв си Иван Шишман,  
някакъв си Бенковски, някакъв си Левски 
процеждаше през зъби: “Ако спечеля, 
печели цял народ, ако загубя– губя само 
себе си”, и тям подобни глупости.

Родителите му, преди да починат, 
бяха заклели потомъка на Аспарух да 
не прави две неща: никога да не пита от 
къде е родом и в никакъв случай да не 
създава мъжка рожба. Иначе проклятието 
на рода му щяло да го настигне.

Последният потомък на Аспарух 
изпълни последната им воля – не сложи 
камък върху гробовете им. Над тях 
израсна американска трева. От време на 
време я косеше.

Последният потомък на Аспарух 
погледна швейцарския си часовник. 
Оставаше му около минута почивка. 
Зарадва се. Обичаше да слугува. Сърцето 

му се разтуптяваше ако се докопваше 
до куфара на богат арабин или на 
разглезена аржентинка. Покланяше се, 
когато му даваха бакшиш. Когато не му 
даваха, пак се покланяше.

Нямаше име. Нямаше корени. 
Нямаше спомени. Нямаше амбиции. 
Нямаше тъги. Нямаше радости. Нямаше 
фантазия. Нямаше образование.

Всичко му беше наред. Само да 
не беше това протяжно и чуждо: “Който 
веднъж те погледне, той вечно жалее, 
че не може под твоите сенки да изтлее”, 
което го пронизваше право в гърдите.
 Вместо да воюва с византийците, 
последният потомък на Аспарух с 
удоволствие би прал хитоните им. 
Би бавил малки византийчета. Би 
прислужвал на разглезени византийки. 
Защо да се бориш за някакво си парче 
земя, след като е толкова по-удобно да 
угаждаш на владетелите й, би си казал 
последният потомък на Аспарух. Когато 
си слуга, ти нямаш никаква отговорност. 
Отгоре на всичко никой не ти забранява 
да гледаш екшъни в свободното си 
време.
 И в екшъна да се идентифицираш 
с някой, който, вместо да слугува, 
е предпочел да воюва. В екшъна е 
разрешено да се репчиш. Да се правиш 
на мъж.
 Да се правиш на Аспарух, чието 
име последният му потомък не знаеше. 
Делата му пък съвсем не знаеше, даже 
не ги подозираше.
 Ако не бяха тия идиотски видения, 
щеше да си мисли, че е победил живота. 
Като всъщност си мислеше в редките 
паузи, когато не пренасяше куфари. И 
беше хиляди пъти по-доволен от себе 
си, отколкото самият Аспарух... 

Валентин Пламенов

Последният  потомък на Аспарух

T
Последният потомък на Аспарух 

T
Последният потомък на Аспарух 

дъвчеше “Биг Мак” пред един нюйоркски 

T
дъвчеше “Биг Мак” пред един нюйоркски 
хотел и страдаше. Тъкмо си беше уредил 

T
хотел и страдаше. Тъкмо си беше уредил 
живота. Работеше като носач на куфари. Tживота. Работеше като носач на куфари. 
Живееше в апартамент под наем. TЖивееше в апартамент под наем. 
Похапваше китайска храна. Носеше TПохапваше китайска храна. Носеше 
италиански костюми. Обуваше френски Tиталиански костюми. Обуваше френски 
обувки. Купуваше си гръцки вратовръзки. Tобувки. Купуваше си гръцки вратовръзки. 
Караше японска кола. Преспиваше с TКараше японска кола. Преспиваше с 
мексикански жени. Приятелите му бяха Tмексикански жени. Приятелите му бяха 
сърби. Работодателите – испанци. По Tсърби. Работодателите – испанци. По 
уокмена му звучеше музика от английски Tуокмена му звучеше музика от английски 
попгрупи. Всъщност напоследък 
T

попгрупи. Всъщност напоследък 

му се разтуптяваше ако се докопваше 

T
му се разтуптяваше ако се докопваше 
до куфара на богат арабин или на 

T
до куфара на богат арабин или на 
разглезена аржентинка. Покланяше се, 

T
разглезена аржентинка. Покланяше се, 
когато му даваха бакшиш. Когато не му Tкогато му даваха бакшиш. Когато не му 
даваха, пак се покланяше.Tдаваха, пак се покланяше.

Нямаше име. Нямаше корени. TНямаше име. Нямаше корени. 
Нямаше спомени. Нямаше амбиции. TНямаше спомени. Нямаше амбиции. 
Нямаше тъги. Нямаше радости. Нямаше TНямаше тъги. Нямаше радости. Нямаше 
фантазия. Нямаше образование.Tфантазия. Нямаше образование.

Всичко му беше наред. Само да TВсичко му беше наред. Само да 
не беше това протяжно и чуждо: “Който Tне беше това протяжно и чуждо: “Който 
веднъж те погледне, той вечно жалее, Tведнъж те погледне, той вечно жалее, 
че не може под твоите сенки да изтлее”, 
T

че не може под твоите сенки да изтлее”, 

T
последният потомък на Аспарух с 

T
последният потомък на Аспарух с 
удоволствие би прал хитоните им. 

T
удоволствие би прал хитоните им. 
Би бавил малки византийчета. Би 

T
Би бавил малки византийчета. Би 
прислужвал на разглезени византийки. Tприслужвал на разглезени византийки. 
Защо да се бориш за някакво си парче TЗащо да се бориш за някакво си парче 
земя, след като е толкова по-удобно да Tземя, след като е толкова по-удобно да 
угаждаш на владетелите й, би си казал Tугаждаш на владетелите й, би си казал 
последният потомък на Аспарух. Когато Tпоследният потомък на Аспарух. Когато 
си слуга, ти нямаш никаква отговорност. Tси слуга, ти нямаш никаква отговорност. TОтгоре на всичко никой не ти забранява TОтгоре на всичко никой не ти забранява 
да гледаш екшъни в свободното си Tда гледаш екшъни в свободното си 

И в екшъна да се идентифицираш TИ в екшъна да се идентифицираш 

T
печели цял народ, ако загубя– губя само 

T
печели цял народ, ако загубя– губя само 
себе си”, и тям подобни глупости.

T
себе си”, и тям подобни глупости.

Родителите му, преди да починат, 

T
Родителите му, преди да починат, 

бяха заклели потомъка на Аспарух да Tбяха заклели потомъка на Аспарух да 
не прави две неща: никога да не пита от Tне прави две неща: никога да не пита от 
къде е родом и в никакъв случай да не Tкъде е родом и в никакъв случай да не 
създава мъжка рожба. Иначе проклятието Tсъздава мъжка рожба. Иначе проклятието 
на рода му щяло да го настигне.Tна рода му щяло да го настигне.

Последният потомък на Аспарух TПоследният потомък на Аспарух 
изпълни последната им воля – не сложи Tизпълни последната им воля – не сложи 
камък върху гробовете им. Над тях Tкамък върху гробовете им. Над тях 
израсна американска трева. От време на Tизрасна американска трева. От време на 
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Всичко си мечтаем да 
завършим тъпото даскало. Няма 
да ги има гадните контролни, 
кошмарните формули, 
хилядите никому ненужни дати, 
умозабълбукващите закони… А и 
стогите даскали, който толкова 
мразим, докато те горките, искат 
най-доброто за нас тъпчеики ни 
мозъците с наука .

Но като се замисля, ако не уча 
ще е сувсем тъпо. Какво ще стане с 
живота ми, ако не градя бъдещето 
си?! Затова с желание ходя на 
училище.за да разбера смисъла на 
съществуването си. Нищо че най-
голямото училище бил животът…

Всъщност кой живот, бе? 
Пускам телевизора  и… в  дискотеката 
се случило престъпление, пияни, 
дрогирани…Не ща да гледам 
новини. Взимам вестника и… хайде 
пак изнасилвания, убииства и най-
различни гадости.

Стига! Няма ли кой да каже 
STOP!
 Не ща този живот да ми е 
учител!

1. София– “Син талисман”
2. Руши Видинлиев и Карла Рахал –“Лъжи ме”
3. D2- “Сто години“
4. Дони и Леа Иванова- “Спри до мен”
5. Антибиотика- “Има как“
6. Тони – “Е- с@мота@”
7. Ирра- “Тайни“
8. P.I.F.- “Цялото небе“
9. Ани Лозанова- “Огледало“
10. Стоян и Виктор- “Някой друг“

От ученическа тетрадка
 Според мен 

От ученическа тетрадка
Според мен 

От ученическа тетрадка
приятелството е 
такова, каквото си го 
изгради. Дали ще го 
изгради от камъни 
или слама- гледай 
да бъде здраво, 
защото истинското 
приятелство се крие 
някъде в зида. И 

много внимавай да 
От ученическа тетрадка

много внимавай да 
От ученическа тетрадка

не разрушиш, защото 
приятелството е 
скъпоценен дар. 
То не се купува с 
пари, защото е най-
голямото богатство 
на света.

Дима

За много от нас най-
чаканото време от годината 
вече чука на вратата. 
Като чуем  “Коледа” в 
съзнанието ни изплува 
коледната елха, светещите 
лампички, подаръците 
и естествено ваканцията. 
Нали? Искам да ви 
представя някои основни 
алинеи от ученическото 
Забавлениедателство.

За коледната 
ваканция строго е 
забранено:

1. Само като си 
покажеш нослето навън, 
бегом да се връщаш в 
топлата стая с думите : 
“Много е студено. Днес 
няма да излизам.”. И така 
ден след ден няма да 
усетиш кога литнат двете 
желани седмици.

2. В следствие от 
1, да висиш цял ден пред 
телевизора и да следиш 
една след друга сапунките.

3. Да бъдеш в мрачно 
настроение …. Та нали идва 
Коледа?!

Препоръчително е:
1. Да зарадваш 

близките с нещо дори 
и незначително като 
материална стойност, но 
много по ценно заради 
оказаното внимание.

2. Да изпратиш 

картичка на близки за теб 
хора. Още по-силен ефект 
ще постигнеш, ако ги 
нарисуваш сам/а.

3. Да излизаш 
често с приятели 
( “ п р о ф и л а к т и ч н и я т 
преглед” никога не е 
излишен).

4. Да си купиш поне 
една нова коледна играчка 
и да създадеш приятна 
празнична атмосфера у 
дома.

5. Ако си падаш 
по зимните спортове, да 
си припомниш минало 
годишните умения.

6. Да гледаш 
коледните филми(те 
обикновено са комедии и 
ще се посмееш от сърце).

Задължително е:
1. Поне за Коледните 

и Новогодишните празници 
да бъдеш усмихнат/а (ако 
през останалото време не 
си от най-мъдрите)!

2. Да мислиш 
позитивно!

3. Да прекараш една 
пълноценна ваканция!

!!! Нарушителите ще 
бъдат наказани съгласно 
закона (шегичка).

А сега само остана 
да ви пожелая: Весела 
Коледни и Новогодишни 
Празници от мен Илина!

Коледни съвети Смисълът...

1. Мишо Шамара и Ванко 1- “Бяхме деца“
2. Nelly feat Kelly- “Dilemma“
3. X-plisit- “За нея“
4. Eminem- “Lose yor self“
5. Мишо Шамара и Ванко 1- “Лошите 
момчета“
6. Christina Aguilira feat Redman- “Dirty“
7 Ванко 1 и Ирина Флорин- “Запази вечерта“
8. Сантра- “Светлини“
9. Лошите- “Аз не искам да съм с теб“
10. Ковака- “Не ме търси“

Hip-Hop Top 10

T
завършим тъпото даскало. Няма 

T
завършим тъпото даскало. Няма 
да ги има гадните контролни, 

T
да ги има гадните контролни, 
кошмарните формули, 

T
кошмарните формули, 
хилядите никому ненужни дати, Tхилядите никому ненужни дати, 
умозабълбукващите закони… А и Tумозабълбукващите закони… А и 
стогите даскали, който толкова Tстогите даскали, който толкова 
мразим, докато те горките, искат Tмразим, докато те горките, искат 
най-доброто за нас тъпчеики ни Tнай-доброто за нас тъпчеики ни 
мозъците с наука .Tмозъците с наука .

Но като се замисля, ако не уча TНо като се замисля, ако не уча 
ще е сувсем тъпо. Какво ще стане с Tще е сувсем тъпо. Какво ще стане с 
живота ми, ако не градя бъдещето Tживота ми, ако не градя бъдещето 
си?! Затова с желание ходя на Tси?! Затова с желание ходя на 
училище.за да разбера смисъла на Tучилище.за да разбера смисъла на T

хора. Още по-силен ефект 

T
хора. Още по-силен ефект 
ще постигнеш, ако ги 

T
ще постигнеш, ако ги 
нарисуваш сам/а.

T
нарисуваш сам/а.

3. Да излизаш T3. Да излизаш 
често с приятели Tчесто с приятели 
( “ п р о ф и л а к т и ч н и я т T( “ п р о ф и л а к т и ч н и я т 
преглед” никога не е Tпреглед” никога не е 
излишен).Tизлишен).

4. Да си купиш поне T4. Да си купиш поне 
една нова коледна играчка Tедна нова коледна играчка 
и да създадеш приятна Tи да създадеш приятна 
празнична атмосфера у Tпразнична атмосфера у 

5. Ако си падаш T5. Ако си падаш TT
TTЕлена Топ 10TЕлена Топ 10

Пускам телевизора  и… в  дискотеката 

T
Пускам телевизора  и… в  дискотеката 
се случило престъпление, пияни, 

T
се случило престъпление, пияни, 
дрогирани…Не ща да гледам 

T
дрогирани…Не ща да гледам 
новини. Взимам вестника и… хайде Tновини. Взимам вестника и… хайде 
пак изнасилвания, убииства и най-Tпак изнасилвания, убииства и най-
различни гадости.Tразлични гадости.

Стига! Няма ли кой да каже TСтига! Няма ли кой да каже 
STOP!TSTOP!

Не ща този живот да ми е TНе ща този живот да ми е 
учител!Tучител!

TОт ученическа тетрадкаTОт ученическа тетрадка
Според мен TСпоред мен 

От ученическа тетрадка
Според мен 

От ученическа тетрадкаTОт ученическа тетрадка
Според мен 

От ученическа тетрадка
приятелството е Tприятелството е 
такова, каквото си го Tтакова, каквото си го 
изгради. Дали ще го Tизгради. Дали ще го 
изгради от камъни Tизгради от камъни 

много внимавай да Tмного внимавай да 
От ученическа тетрадка

много внимавай да 
От ученическа тетрадкаTОт ученическа тетрадка

много внимавай да 
От ученическа тетрадка

не разрушиш, защото Tне разрушиш, защото 
приятелството е Tприятелството е 
скъпоценен дар. Tскъпоценен дар. 
То не се купува с TТо не се купува с TT

материална стойност, но 

T
материална стойност, но 
много по ценно заради 

T
много по ценно заради 
оказаното внимание.

T
оказаното внимание.

2. Да изпратиш T2. Да изпратиш 

А сега само остана 

T
А сега само остана 

да ви пожелая: Весела 

T
да ви пожелая: Весела 
Коледни и Новогодишни 

T
Коледни и Новогодишни 
Празници от мен Илина!TПразници от мен Илина!
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Начинаещи писатели

Бях свидетел как мой 
приятели обсъждаха, че 
всичко се купува. Е, а аз не 
смятам, че любовта се купува. 
Замислих се сериозно над 
думите, че парите са всичко. 
До някъде съм съгласна с тях: 
ако нямаш пари, си никой. И 
на мен ми писна от надути 
и натруфани “куклички” с 
GSM. Писна ми да виждам 
“изрусени пикли”, които си 
мислят, че могат всичко като 
имат пари. Съгласна съм, че 
днес е възможно да се купува 
и образование, и приятели, и 
работа, но има неща, които не 
се купуват и продават и това са 
любовта и здравето, без които 

човек не може.
Любовта това е най-

чистото, най-святото и най-
възвишено чувство за света. 
Нима би търпял да те бие, 
тормози или командва заради 
едни “хартийки” без, който 
не можеш да живееш? Не си 
ли чувал: ”С любимия и под 
храста е дом”?

Вярно е, че без пари 
все пак не може да се живее, 
но трябва да се радваш и на 
малкото, което Бог ти дарява.

Ами душата? Тя не се 
храни нито с пари, нито с 
маркови дрехи, а с онези дрехи 
и понякога невидимите неща-
влюбена двойка или бременна 

жена. Разбираш, че едно човече 
ще се появи и ще се бори за 
живот. Всичко това ме кара да 
се чуствам щастлива.

Но, ако при теб не е 
така, имаш ли сърце? Светът 
е изграден от любов! Ако не 
са се обичали майка ти и баща 
ти, ти едва ли щеше да се  
родиш. Сериозно се замисли 
за “хартийките” дето никой не 
може без тях .
 Дали найстина са всичко 
за теб, или просто ти е писнало 
да гледаш онези надувки, като 
знаеш, че струваш повече от 
тях, нищо че нямаш пари.

Светът е изграден от любов

През една тиха, майска нощ трима 
хайдути се събрали край огъня, за да обсъдят 
предстоящия удар, единият бил войводата 
Петър, другият бил Данчо- байрактарят на 
дружината, третия най-верния му хайдутин 
Христо. Другите хайдути спели. Петър 
продумал:

-Утре ще накажем тоя измамник- 
чиновника от София.

-Да- рекъл Христо- ще станем сутринта 
рано, ще си наложим дълбоките ботуши от 
кожа, ще си стъкмим знамето, ще си нахраним и 
напоим конете.

-Ти, Христо- рекъл Петър- ще свършиш 
това със знамето и конете. Другите да спят и 
да се готвят, че тоя чиновник си има пазачи 
от султанския дворец. Ние сме малко. Като се 
смята, че другите дружини стигат до сто човека, 
ние сме шейсет и седмина юнаци, без нас 
тримата.

Данчо рекъл:
-Трябва да си почистим пищовите и да си 

наострим сабите. Ще трябва да се разпределим 
и късите копия, дето са събрани в оня стар 
сандък.

-Всеки сам ще се приготвя. Аз ще 
разпределям копията- казал Петър- Ще 
обградим дома му. Трябва да не ни видят, 
защото ще повикат помощ. Ще бъдем смели.

-Че как няма да сме! Нали от най-сръчни 

и смели избраха нас- тебе, Петре, за войвода, 
мене за байрактар, а всички знаем, че Христо 
е най-смелия от дружината. Ние се събрахме, 
както правят другите хайдути, около Гергьовден 
и до сега, късна есен, сме направили повече от 
десет удара- казал Данчо.

-Да, това, че е късна есен ми напомня, 
че скоро ще се разпускаме. Че да не завали оня, 
големия сняг…- помислил си Петър.

-А сега според мене- предложил Христо- 
да си лягаме. Че утре- нахлувай украсените със 
сърма и пера дрехи- ще си сложим топлите 
ямурлуци от червена чоха и …

-И ще си възвърнем достойнството- 
прекъснал го Петър- Когато не се бяхме 
събрали, го слушах оня чиновник как обиждаше 
и разправяше неверни слухове за хайдутите.

Помълчали  малко и Данчо казал:
-Ще успеем братя. Ще бъдем свободни. 

Османските власти си хабят силите с нас, а ние, 
хайдутите, сме много в тази държава. И хората 
се вдигат на бунтове.

Христо весело казал:
-Има после да ни възпяват в песните, 

задето сме толкова смели и задето така яростно 
браним достойнството си! 
 Хайдутите се разсмели, пожелали си 
лека нощ, угасили огъня и заспали.

Елица Захариева, Va

Край огъня
Нещо от час по история

T
През една тиха, майска нощ трима 

T
През една тиха, майска нощ трима 

хайдути се събрали край огъня, за да обсъдят 

T
хайдути се събрали край огъня, за да обсъдят 
предстоящия удар, единият бил войводата 

T
предстоящия удар, единият бил войводата 
Петър, другият бил Данчо- байрактарят на TПетър, другият бил Данчо- байрактарят на 
дружината, третия най-верния му хайдутин Tдружината, третия най-верния му хайдутин 
Христо. Другите хайдути спели. Петър TХристо. Другите хайдути спели. Петър 

-Утре ще накажем тоя измамник- T-Утре ще накажем тоя измамник- 

-Да- рекъл Христо- ще станем сутринта T-Да- рекъл Христо- ще станем сутринта 
рано, ще си наложим дълбоките ботуши от Tрано, ще си наложим дълбоките ботуши от 
кожа, ще си стъкмим знамето, ще си нахраним и Tкожа, ще си стъкмим знамето, ще си нахраним и 

-Ти, Христо- рекъл Петър- ще свършиш T-Ти, Христо- рекъл Петър- ще свършиш 

и смели избраха нас- тебе, Петре, за войвода, 

T
и смели избраха нас- тебе, Петре, за войвода, 
мене за байрактар, а всички знаем, че Христо 

T
мене за байрактар, а всички знаем, че Христо 
е най-смелия от дружината. Ние се събрахме, 

T
е най-смелия от дружината. Ние се събрахме, 
както правят другите хайдути, около Гергьовден Tкакто правят другите хайдути, около Гергьовден 
и до сега, късна есен, сме направили повече от Tи до сега, късна есен, сме направили повече от 
десет удара- казал Данчо.Tдесет удара- казал Данчо.

-Да, това, че е късна есен ми напомня, T-Да, това, че е късна есен ми напомня, 
че скоро ще се разпускаме. Че да не завали оня, Tче скоро ще се разпускаме. Че да не завали оня, 
големия сняг…- помислил си Петър.Tголемия сняг…- помислил си Петър.

-А сега според мене- предложил Христо- T-А сега според мене- предложил Христо- 
да си лягаме. Че утре- нахлувай украсените със Tда си лягаме. Че утре- нахлувай украсените със 
сърма и пера дрехи- ще си сложим топлите Tсърма и пера дрехи- ще си сложим топлите 
ямурлуци от червена чоха и …Tямурлуци от червена чоха и …

-И ще си възвърнем достойнството- T-И ще си възвърнем достойнството- 

TTTСветът е изграден от любовTСветът е изграден от любов

-Ще успеем братя. Ще бъдем свободни. 

T
-Ще успеем братя. Ще бъдем свободни. 

Османските власти си хабят силите с нас, а ние, 

T
Османските власти си хабят силите с нас, а ние, 
хайдутите, сме много в тази държава. И хората 

T
хайдутите, сме много в тази държава. И хората 
се вдигат на бунтове.Tсе вдигат на бунтове.

Христо весело казал:TХристо весело казал:
-Има после да ни възпяват в песните, T-Има после да ни възпяват в песните, 

задето сме толкова смели и задето така яростно Tзадето сме толкова смели и задето така яростно 
браним достойнството си! Tбраним достойнството си! 

Хайдутите се разсмели, пожелали си TХайдутите се разсмели, пожелали си 
лека нощ, угасили огъня и заспали.Tлека нощ, угасили огъня и заспали.

Елица Захариева, VaTЕлица Захариева, Va

T
Бях свидетел как мой 

T
Бях свидетел как мой 

приятели обсъждаха, че 

T
приятели обсъждаха, че 
всичко се купува. Е, а аз не 

T
всичко се купува. Е, а аз не 
смятам, че любовта се купува. Tсмятам, че любовта се купува. 
Замислих се сериозно над TЗамислих се сериозно над 
думите, че парите са всичко. Tдумите, че парите са всичко. 
До някъде съм съгласна с тях: TДо някъде съм съгласна с тях: 
ако нямаш пари, си никой. И Tако нямаш пари, си никой. И 
на мен ми писна от надути Tна мен ми писна от надути 
и натруфани “куклички” с Tи натруфани “куклички” с 
GSM. Писна ми да виждам TGSM. Писна ми да виждам 
“изрусени пикли”, които си T“изрусени пикли”, които си 
мислят, че могат всичко като Tмислят, че могат всичко като 
имат пари. Съгласна съм, че Tимат пари. Съгласна съм, че 

човек не може.

T
човек не може.

чистото, най-святото и най-

T
чистото, най-святото и най-
възвишено чувство за света. Tвъзвишено чувство за света. 
Нима би търпял да те бие, TНима би търпял да те бие, 
тормози или командва заради Tтормози или командва заради 
едни “хартийки” без, който Tедни “хартийки” без, който 
не можеш да живееш? Не си Tне можеш да живееш? Не си 
ли чувал: ”С любимия и под Tли чувал: ”С любимия и под 
храста е дом”?Tхраста е дом”?

все пак не може да се живее, Tвсе пак не може да се живее, 
но трябва да се радваш и на Tно трябва да се радваш и на 
малкото, което Бог ти дарява.Tмалкото, което Бог ти дарява.
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Усмивки:)))

Бъди мил с хората 
по пътя си нагоре, защото 
можеш да ги срещнеш, докато 
слизаш надолу.

По-добре на хората в 
устата, отколкото на кучето в 
краката.

Живей днес, защото 
вчера няма да се върне, а утре 
може и да не дойде.

Живей така, че, когато 
умреш и гаргите да грачат за 
тебе.

Който ме харесва не 
ме заслужава, а който не ме 
харесва- няма вкус.

Имай смелост да 
използваш собствения си 
разум.

Учението е прозорец 
към света, но аз съм културен 
и минавам през вратата.

Учението е злато, но аз 
съм не съм алчен.

Стъпало по стъпало ще 
стигнеш края.

Запомни, че всичко 
може да се постигне! 
Понякога е нужна само една 
усмивка.

Красотата минава от 
лицето, но не и от сърцето.

Дъждът спира, но не и 
светът.

Преди да изкажеш 
мнение, помисли за този, на 
когото ще го кажеш.

Аз знам, че нищо не 
знам, но другите и това не 
знаят.

Какъв е твоят девиз
Няма значение 

колко дълго чакаш, а 

Толкова хубаво 
те сънувах, че исках 

През цялото 
време мисля само 
за теб! Как тогава ще 
забележа колко е 
часът?

Какво е един час 
закъснение? Мисли 
за вечната ни любов.

Притеснен съм 
за теб. Сметката за 
телефона го доказва.

Купих си нов 
будилник. Искаш 
ли да го чуеш утре 

сутринта?
Бейби, имаш 

страхотна усмивка. 
Жалко, че не е 
единственото нещо, 
което носиш.

Какви други 
забележителности 
има във вашия 
квартал освен теб?

Липсваш ми, 
вечер заспивам 
със сълзи на 
очите, сънувам теб! 
Проклинам съдбата, 
която ни раздели на 
толкова километри, 
но не губя надежда 
за нашата любов! 

SMS-Love

На количка в 
супермаркет: Тази 
количка не е снабдена 
с ABS-спирачки!

В ъ р х у 
п р о м и ш л е н 
хладилник: Тази 
врата не е изход!

Върху тостер: 
Подарък, който всеки 
от семейството цени! 
Автоматично изгаря 
филийките!

Върху сешоар за 
ръце в тоалетна: Само 
за ръце! Неправилната 
употреба може да 

доведе до наранявания 
или смърт!

На електрическа 
косачка за трева: 
Когато моторът е 
включен, острието се 
върти.

На крем за 
ръце: Внимание! При 
контакт с кожата 
започва да лекува!

Обява за вестник: 
Мога да давам частни 
уроци по математика, 
английски и уеб 
дизайн, но не искам!

Надписи

Усмивките за вас събира Деси

T
Няма значение 

T
Няма значение 

колко дълго чакаш, а 

T
колко дълго чакаш, а 
кого! Ей сега идвам!Tкого! Ей сега идвам!

Толкова хубаво TТолкова хубаво 
те сънувах, че исках Tте сънувах, че исках 
по-дълго да спя.Tпо-дълго да спя.

През цялото TПрез цялото 
време мисля само Tвреме мисля само 
за теб! Как тогава ще Tза теб! Как тогава ще 
забележа колко е Tзабележа колко е 
часът?Tчасът?

SMS-Love

T
SMS-Love

T
Бъди мил с хората 

T
Бъди мил с хората 

по пътя си нагоре, защото Tпо пътя си нагоре, защото 
можеш да ги срещнеш, докато Tможеш да ги срещнеш, докато 

По-добре на хората в TПо-добре на хората в 
устата, отколкото на кучето в Tустата, отколкото на кучето в 

Живей днес, защото TЖивей днес, защото 
вчера няма да се върне, а утре Tвчера няма да се върне, а утре 

Какъв е твоят девиз

T
Какъв е твоят девиз

TT
T

Притеснен съм 

T
Притеснен съм 

за теб. Сметката за 

T
за теб. Сметката за 
телефона го доказва.Tтелефона го доказва.

Купих си нов TКупих си нов 
будилник. Искаш Tбудилник. Искаш 
ли да го чуеш утре Tли да го чуеш утре 

очите, сънувам теб! 

T
очите, сънувам теб! 
Проклинам съдбата, 

T
Проклинам съдбата, 
която ни раздели на 

T
която ни раздели на 
толкова километри, Tтолкова километри, 
но не губя надежда Tно не губя надежда 
за нашата любов! Tза нашата любов! 
ОБИЧАМ ТЕ!!!TОБИЧАМ ТЕ!!!

На количка в TНа количка в 
супермаркет: Тази Tсупермаркет: Тази 

доведе до наранявания Tдоведе до наранявания 
или смърт!Tили смърт!

НадписиTНадписиTT
T

стигнеш края.

T
стигнеш края.

Запомни, че всичко 

T
Запомни, че всичко 

може да се постигне! Tможе да се постигне! 
Понякога е нужна само една TПонякога е нужна само една 
усмивка.Tусмивка.

Красотата минава от TКрасотата минава от 
лицето, но не и от сърцето.Tлицето, но не и от сърцето.

Дъждът спира, но не и TДъждът спира, но не и 
светът.Tсветът.

Преди да изкажеш TПреди да изкажеш 
мнение, помисли за този, на Tмнение, помисли за този, на 
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Празнично- поздравителна словоблъсканица
Годината, която 

посрещаме е 1_ _ _ _. 
Вярваме, че ще бъде сладка 
като 2_ _ _ и ще ви донесе 
радост и 3_ _ _ _ _. Така ще 
благо пожелават в коледната 
нощ млади 4_ _ _ _  _ _ _ _.

Дни преди това, 
любимият на мало и голямо 
белобрад старец е потеглил 
с  еленовия  си   впряг     от 
5_ _ _ _ _ _ _ _ _.

Напомняме на Бъдни 
вечер да нахвърляте 6_ _ _ _ 
и слама по пода на къщата за 
плодородие!

След               Коледните  
7_ _ _ _ _ се услажда 
празничната 9_ _ _ _ _. Добър 
знак е, ако сложеният       в    
камината 11_ _ _ _ _ _, гори 
до сутринта. В новогодишната 
нощ  не  се   стряскайте  от 
8_ _ _ _ _ _ _, а скоро  при-
гответе вкусна 12_ _ _ _ _ _ с 
късмети.

Внимание! В ъгъла на 
мазето има бъчонка а вино, 
а не 13_ _ _ _ със зеле! Не 
прекалявайте (нито с едното, 
ното с другото)!

Току виж сте объркали 
Дядо Коледа с Котарака  в 
14_ _ _ _ _!

Приемете     нашият    
10_ _ _ _ _ _ _ най-сърдечен!

 PS: Езикова бележка: Дежурният компютърджия 
най-миролюбиво ви предупреждава, че вярното 
название на гърмящите забавления е бомбички, а не ..., 
хайде, няма да подсказваме! Запомнете, бомбички!
 Жокер: Ако искате все пак да подредите 
словоблъсканицата, ползвайте популярното 
название.
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ви пожелава:
ÉT

Годината, която 

T
Годината, която 

посрещаме е 1_ _ _ _. 

T
посрещаме е 1_ _ _ _. 
Вярваме, че ще бъде сладка TВярваме, че ще бъде сладка 
като 2_ _ _ и ще ви донесе Tкато 2_ _ _ и ще ви донесе 
радост и 3_ _ _ _ _. Така ще Tрадост и 3_ _ _ _ _. Така ще 
благо пожелават в коледната Tблаго пожелават в коледната 

Дни преди това, TДни преди това, 
любимият на мало и голямо Tлюбимият на мало и голямо 
белобрад старец е потеглил Tбелобрад старец е потеглил 

Х  О(-:

T
Х  О(-:

ви пожелава:Tви пожелава:
ÉTÉT
T

T
8_ _ _ _ _ _ _, а скоро  при-

T
8_ _ _ _ _ _ _, а скоро  при-
гответе вкусна 12_ _ _ _ _ _ с 

T
гответе вкусна 12_ _ _ _ _ _ с 
късмети.Tкъсмети.

Внимание! В ъгъла на TВнимание! В ъгъла на 
мазето има бъчонка а вино, Tмазето има бъчонка а вино, 
а не 13_ _ _ _ със зеле! Не Tа не 13_ _ _ _ със зеле! Не 
прекалявайте (нито с едното, Tпрекалявайте (нито с едното, 
ното с другото)!Tното с другото)!

Току виж сте объркали TТоку виж сте объркали 
Дядо Коледа с Котарака  в TДядо Коледа с Котарака  в T
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Учителски умотворения

Редакционен колектив на броя: Вальо, Ваня, Деси, Ели, Илина, 
Наталия, Петя, Роза.
Дежурен по грешки: Рени Симеонова: Ако сете открили грешки, значи 
сте чели внимателно, за което ви благодарим!

 Пожелавам на всички, весело изкарване 
на празниците, а не прекарване. И нека 
празничните дни бъдат непразни.
За мнения: Mihaylov@dir.bg
www.elena.bg/haos/index.htm, e-Mail: haos@mail.bg

Изказване на дежурния компютърджия

Издава се с любезното съдействие на Съвета на Европа 
и е спонсориран от Ирландското правителство.

Гид за изтънчено поведение
Продължение 

от миналия брой...
 Всичко се 
случва... идват 
празници...
 Ако отидете в  
луксозен ресторант:
 Не се 
паникьосвайте, ако 
имате 36 прибора 
отляво и отдясно. 
При смяна на всяко 
ястие започвате 
от най-крайните 
прибори (отвън 
навътре)!
 Когато ви 
сервират общо 
плато, си взимайте 
парчето, което е 
най-близо до вас, 
без да избирате 
сред останалите.
 Ножът:
 -държим го 
винаги в дясната 
ръка;
 -никога не 
го лапаме или 
облизваме;
 -никога не го 
използваме, за да 
ядем- салата, яйца 
(дори и омлет), 
хляб и сладкиши!
 
с вода и лимонче 
до чинията ви е, 
за да си измиете 
пръстите като си 
изядете рибата!
 

пълни уста!
 Не искате 
повече за пиене- 
просто кажете “Не, 
благодаря!” и това е 
достатъчно.
 Не яжте 
хляб с ордьовъра 
или супата- 
търпението е майка 
на учтивостта и 
изтънчеността.
 Ако ядете 
супа, забравете 
онова, което остава 
на дъното!
 Не вдигайте 
изпуснатия нож 
(това не е ваша 
работа)!
 Ако вдигате 
наздравица, нужно 
е само да вдигнете 
дискретно чаша и 
да се усмихнете 
дискретно!
 Не слагайте 
салфетка в чинията 
след като сте 
приключили, а я 
оставете сгъната до 
приборите!

Не се казва: 
“Много беше вкусно! 
Добре похапнах!”. 
С п о д е л е т е 
мнението си, само 
ако ви попитат!

Успех!:-)

Роза

Чувам, че ще изгоня 

***
С едното ухо слушаш, 
а с другото дъвчеш 

***
Реал отнесе Галата 
Сарай като премръзнал 
циганин печка.

***
Мога ли да свърша 
преди да мислите.

***
Не говоря за турската 
част на Европа.

***
На Ирина и липсват 10 
члена.

***
Тук виждам няколко 
отсъстващи.

Стефане стига си се 
разхождал в стаята 
като пръскачка из 
лозе.

Красене, за тебе 
чукам.

Мъжки свекърви…

Тук има едно 
безименно име.

***
Моето търпение си 
има нерви.

***
Не съм казала още, но 
пак ще повторя .

***
Ако хвана някой да 
не си носи учебника, 
ще го бия по главата 
с него, докато не се 
сети да отиде да си го 
вземе.

Който не може да 
помни или е будала, 
да си записва като 
мен.

***
От десет минути 
ви гледам как цял 
час говорите и не 
внимавате.

***
Тук има някой , които 
не пеят, но аз ги 
чувам.

***
Ей, вие тримата там-
бързо да се стройте в 
колонки по двама.

***
Вие, двамата сте 
досущ като тримата 

***
С удоволствие бих 
казала, че класната 
ви стая е като някоя 
кочина, но понеже 
на село си имам 
прасенца, няма да 
обиждам горките 

***
Тихо бе, слушайте 

***
Това е една крива 
права.

***
В този клас има много 
излишни елементи.

***
Какво ми мълчиш да 
не си изял тебешира, 
който изчезна вчера?

***
Ти що мълчиш, да 
не си направил късо 
съединение.

TT
Не искате 

T
Не искате 

повече за пиене- 

T
повече за пиене- 
просто кажете “Не, 

T
просто кажете “Не, 
благодаря!” и това е Tблагодаря!” и това е 
достатъчно.Tдостатъчно.

Не яжте TНе яжте 
хляб с ордьовъра Tхляб с ордьовъра 
или супата- Tили супата- 
търпението е майка Tтърпението е майка 
на учтивостта и Tна учтивостта и 
изтънчеността.Tизтънчеността.

Ако ядете TАко ядете 
супа, забравете Tсупа, забравете 

някого.

T
някого.

***

T
***

С едното ухо слушаш, 

T
С едното ухо слушаш, 
а с другото дъвчеш Tа с другото дъвчеш 
дъвка.Tдъвка.

***T***
Реал отнесе Галата TРеал отнесе Галата 
Сарай като премръзнал TСарай като премръзнал 
циганин печка.Tциганин печка.

***T***
Мога ли да свърша TМога ли да свърша 
преди да мислите.Tпреди да мислите.

***T***
Не говоря за турската TНе говоря за турската 

T
***

T
***

Тук виждам няколко 

T
Тук виждам няколко 
отсъстващи.

T
отсъстващи.

***T***
Стефане стига си се TСтефане стига си се 
разхождал в стаята Tразхождал в стаята 
като пръскачка из Tкато пръскачка из 

***T***
Красене, за тебе TКрасене, за тебе 

***T***
Мъжки свекърви…TМъжки свекърви…

***T***

досущ като тримата 

T
досущ като тримата 
глупаци.

T
глупаци.

***

T
***

С удоволствие бих TС удоволствие бих 
казала, че класната Tказала, че класната 
ви стая е като някоя Tви стая е като някоя 
кочина, но понеже Tкочина, но понеже 
на село си имам Tна село си имам 
прасенца, няма да Tпрасенца, няма да 
обиждам горките Tобиждам горките 
животни.Tживотни.

***T***
Тихо бе, слушайте TТихо бе, слушайте 
тишината.Tтишината.

T
-никога не го 

T
-никога не го 

използваме, за да 

T
използваме, за да 
ядем- салата, яйца 

T
ядем- салата, яйца 
(дори и омлет), T(дори и омлет), 
хляб и сладкиши!Tхляб и сладкиши!

П а н и ч к а т а TП а н и ч к а т а 
с вода и лимонче Tс вода и лимонче 
до чинията ви е, Tдо чинията ви е, 
за да си измиете Tза да си измиете 
пръстите като си Tпръстите като си 
изядете рибата!Tизядете рибата!

Не пийте с TНе пийте с 

оставете сгъната до 

T
оставете сгъната до 
приборите!

T
приборите!

Не се казва: 

T
Не се казва: 

“Много беше вкусно! T“Много беше вкусно! 
Добре похапнах!”. TДобре похапнах!”. 
С п о д е л е т е TС п о д е л е т е 
мнението си, само Tмнението си, само 
ако ви попитат!Tако ви попитат!

Успех!:-)TУспех!:-)


