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Интересно ми е, за по-
зорната лотария с живо-
та и здравето на децата, 
наречена претенциозно 
„Българската Коледа“, 
колко пари от бюджета 
са си привели президент-
ството, парламентът, ми-
нистерствата, колко пари 
са отделили партиите от 
държавните си субсидии? 
Колко високопоставени 
чиновници са се отказали 
от коледните си бонуси и 
са ги дарили?
Този панаир на суетата, 
наречен „Българската 
Коледа“, е подигравка с 
благотворителността и 

злоупотреба с хиляди-
те надежди за достъп до 
адекватно лечение.
Много са добронамере-
ните и щедри хора, които 
подкрепят всяка акция в 
помощ на нуждаещите 
се в България, но и те, и 
болните, заслужават една 
истинска здравна рефор-
ма, а не фалшиво-сълз-
ливи журналистически 
излияния и концерти, на 
които така нареченият 
„елит“ да си демонстрира 
тоалетите и постоянното 
присъствие навсякъде, къ-
дето има камери.

Юлита ХРИСТОВА

Пожелания чрез Фейсбук на прага на 2018 г.
Лотария с болните деца

Още няколко безумни часа 
ни чакат с пожеланията - 
за здраве, за богатство, за 
любов и за какво ли още 
не. И още на 2-и януари 
всичко ще си тръгне по 
старому някак си, както 
ни е писано. Със здравето, 
с богатството, с любовта и 
с всичкото „какво ли още 
не“. 
По този случай се сещам 
за две работи.
На младини се прибираме 
от тридневната запивка 
с един приятел. Ама кой 
кого влачи не е ясно. И на-
среща ни - друг приятел. 
На същото дередже като 

нас. Тогава имах повече 
приятели, отколкото сега, 
когато почти вече нямам. 
Та ние като по-трезви ли, 
като по-учтиви ли, викаме 
му на онзи:
- Честита Нова година!
А той ни отговаря:
- Карай! Няма значение...
И пак спомен оттогава. 
Питам едного, дето съм 
му кум:
- Ти къде ще караш Нова 
година?
- Какво да й карам? - чуди 
се кумецът ми. - Аз и така 
си пия.

Божидар ТОМОВ

Мисля си:

“България е скрито бижу 
за Европа”, идеята на но-
вите клипове за реклама 
на държавата. Никъде не 
видях колите 3-та ръка 
внос, дрехите втора упо-
треба внос, ел. уреди 5-та 
употреба внос, мизерията 
по улиците и още хиляди, 

прекрасни неща от реал-
ния живот на това изнемо-
щяло парче земя. 
В клиповете показват на-
шата история, ама про-
блема е, че ние история 
си имаме, ама бъдеще ня-
маме.

Боян ГЕОРГИЕВ

Клипове за реклама на 
държавата

Бях на път да призная пред 
себе си, че съм загубила 
някъде патриотизма си. 
Някак тихо беше изчезна-
ла моята идея за Родина, 
защото отвсякъде ме зали-
ваха нейни образи в стил 
„Балкантурист на три мо-
рета“. Отказвам да виждам 
старата България като едно 
огромно пасище, по което 
щъкат облечени в носии 
кръшни моми с овчи по-
гледи и юначни мускулести 

калпаклии. 
Омръзна ми, отрових се от 
едностранчивото и непод-
вижно лице на България, 
което всеки доморасъл па-
триотар рисува. 
Евтината стилизация на 
миналото ни е вездесъща – 
тя присъства в държавните 
инициативи, в представяни-
ята на културните ни инсти-
туции, политиците я въз-
приемат като удачен пиар.

Силвия НЕДКОВА

Бях почти готова с тъжна 
и дори срамна лична 

равносметка за 2017 г. 

И наистина бях готова 
да се предам. Да от-
хвърля патриотизма 
като емоция, да при-
зная, че родолюбието 
ми е недъгаво и да жи-
вея с тъгата по една не-
обичана родина, чието 
лице е скрито от мен. 
Но си спомних. Доста-
тъчни ми бяха няколко 
дни обиколка в малки-
те балкански градче-
та – Елена, Дряново, 
Трявна. Там наместих 
фокуса и си спомних 
коя България наистина 
обичам.
Моята България – и 
древна, и днешна – е 

пълна с хора, които по-
ставят на първо място 
образованието, учение-
то. В Елена – малко и 
закътано насред пищ-
ни гори и планински 
върхове градче – още в 
края на XVII век мест-
ната българска община 
създава училище. Бъл-
гарско училище. В на-
чалото на XIX век учи-
лищата са три!
Пак там се създава пър-
вото училище за учите-
ли – Даскалоливница-
та. И тръгват от нея по 
света изучени хора да 
създават учени хора.

Силвия НЕДКОВА

Това не е моята представа за 
България

Не да се нахрани, не да 
се махне от беднотията, 
а да се изучи. Защото 
оттам идва и хлябът, и 
пътят после. Това обич-
ните ми прадеди са го 
казвали преди векове, а 
днес някак сме го заб-
равили, заменили сме 
го с пасторалната иди-
лия на беззащитното 
„робство“.
Историята ни е пъл-
на с герои. Истински, 
упорити, забравени. 
Не само със самотния 
рейнджър, в какъвто 
балкантурист-мисле-
нето превърна Левски. 
Той не е бил сам. Попи-
тайте някое дете днес 
за героите на България. 
Няма да чуете нито за 
Ангел Кънчев, нито за 
Панайот Волов, нито 
за Олимпий Панов, на-
пример. И дума няма да 
обелят децата за Нео-
фит Рилски, за Илари-
он Макариополски, за 
Стоян Михайловски. А 
дори техните родители 
не са чували за Андрей 
Робовски или Иван 
Момчилов.
Левски е титан, но няма 
и не може да има само 
една личност, която да 
побере целия спектър 
от дейности, довели до 
истинското възраждане 
на страната ни. Липсва, 
до болка и загуба липс-
ва представата за поев-
ропейчените българи, 
изучили се навън, след 
като са сричали а-бе-то 

си в малките килийни 
училища в родните си 
градчета. Те са изти-
кани в ъгъла на исто-
рията, а точно техният 
ентусиазъм е върнал 
България на картата на 
Европа. Те са се връща-
ли: от Одеса, от Прага, 
от Париж и Берлин, и са 
носели тежък и ценен 
товар: знания и умения.
Само си представете 
как са ги гледали онези 
с калпаците – бащите 
и чичовците им. Как 
са светели очите им от 
щастие, защото след-
ващото поколение е 
идвало с надеждата не 
за повече богатство, а 
за повече можене. Чак 
тогава е била възмож-
на Свободата. Защото 
тя не е в пасището и 
хляба, а в училището и 
книгите. Роби ли? Само 
на ограниченото ми-
слене на закостеняла-
та Османска империя, 
която не им е простила 
факта, че внасят Европа 
в гяурския вилает. Този 
сблъсък е страшен. Не 
християнската религия, 
не вярата, оцеляла и без 
това 5 века, е разгневи-
ла султана. Европей-
ското мислене и новото 
просветителско разби-
ране за света са били в 
основата на конфликта 
и от двете страни.
По улиците на малки-
те балкански градчета, 
които днес са в пъти 
по-бедни, отколкото са 

Ето това е моята България. 
В нея сиромасите казват:

„И кърпата от главата си ще 
продам, за да ми се изучи 

детето“.
били тогава, са ходели 
нови хора. Те са съста-
вяли учебници, писали 
са стихове, превеждали 
са – все на български. 
Светли хора, провижда-
щи светло бъдеще.
И още нещо осъзнах, 
застанала под Часовни-
ковата кула в Дряново. 
Опънатите като струна 
стени, хармонията на 
разнородните камъни, 
събрани в съвършена 
структура, ми отвориха 
очите отново. Мерак се 
иска – и сърце, за да из-
градиш нещо такова. Не 
технологии. Днес има-
ме машини, компютри 
и технически нововъве-
дения, но сме неспособ-
ни да вдигнем и една 
стена с подобно качест-
во. Не сянка е вградена 
в нея, а отдаденост – на 
таланта, на моженето, 
на вярата в красивото и 
в бъдещето.
Мисълта за утре днес 
ни липсва. Изчерпваме 
последните резерви, 
оставени ни от онези 
алафранга деди, обра-
зованите и поевропей-
чените. Не създаваме 
нови запаси, защото сме 
се вторачили в калпаци 
и патлаци, в изтезания 
и страдания. Вързали 
сме се към собствената 
си представа за мрачно 
минало, а не виждаме 
светлината, която са 
запалили учителите на 
България още тогава.

Силвия НЕДКОВА

Някак така сме създаде-
ни… всеки копнее да бъде 
обичан по такъв начин, че 
да се чувства издигнат на 
пиедестал – специален, 
единствен, неповторим. 
Когато това усещане е 
взаимно, споделено, то-
гава всичко е наред – има 
вдъхновение, съзвучие, 
усещане за полет, пре-
ливаща радост и любов, 
пълнота. Вселената ти се 
струва по-красива от вся-
кога, изпълнена с тайн-
ствен смисъл, понятен 
само за влюбените, по-
етите и пророците. А ти… 
сякаш си постигнал всич-
ко, което някога си желал. 
Нищо не ти липсва.Тол-
кова е прекрасно! Такава 
невероятна е магията на 
любовта! Но… до момен-
та, в който… по една или 
друга причина се загуби 
това усещане – че в очи-
те на любимия човек си 
специален, единствен, не-
повторим. Тогава възник-
ват проблемите – болка, 
съмнения, ревност, гняв, 
недоволство, претенции, 
обвинения, манипулации, 

заплахи… Не остава поч-
ти нищо от красотата на 
споделеното чувство. И 
е тъжно… много тъжно, 
когато виждаш как кра-
сотата си отива… Сякаш 
нещо в теб умира. Но… 
това е животът. Той не е 
нещо застинало и мърт-
во, а нещо динамично, 
течащо, постоянно про-
менящо се… Не можеш 
да направиш нищо срещу 
това – такава е природата 
на нещата. Ако не прите-
жаваш адаптивно, гъвка-
во, пластично… бих казал 
дори… смирено съзнание, 
което да ти помага да жи-
вееш в унисон с настъп-
ващите промени… ако не 
можеш да ги приемеш, 
това води до дисхармония 
– възниква проблем. Няма 
проблемни ситуации – 
животът си е такъв, ка-
къвто си е… нито добър, 
нито лош. Нещата просто 
се случват… обаче важно 
е твоето отношение към 
ситуацията. То може да 
бъде проблемно – неспо-
собността ти да приемеш 
това, което се е случило. 

За нещата от живота
Именно то създава усе-
щането за душевна трав-
ма, която е необходимо 
да се лекува. Фейсбук 
приятелка беше задала 
въпрос: „Поражение ли е 
да те изоставят?” Бих от-
говорил така: Би могло да 
бъде поражение, но… ако 
притежаваш пораженче-
ска психика. В противен 
случай е… предизви-
кателство, шанс – нова 
възможност за радост, за 
щастие, за споделеност. 
И наистина – затвори ли 
се една врата, Вселената 
е милостива… отворя ти 
друга. Тъй че (към всички 
изоставени, разлюбени) 
няма място за отчаяние! 
Не случайно народната 
мъдрост твърди: „Всяко 
зло за добро!” Когато една 
любовна връзка се разпа-
дне, тръгнете си от нея не 
с горчивина в сърцето и 
обвинения, а с благодар-
ност за чудните мигове на 
споделеност и с нагласата, 
че Вселената е намислила 
за вас нещо по-добро.
       

Борислав РУСАНОВ

Оставих си сърцето в Даскалоливницата. Точно там, 
до стената, на която с огромни букви е изписано това 
стихотворение с английско мото, написано в началото 
на XIX век от Стоян Михайловски:

Оставих си сърцето в 
Даскалоливницата

Напред!
Go ahead!

Напред! Живота е сраженье!
Напред! И прав всегда ходи!

Напред, макар към поражение!
Ако ще паднеш, прав падни!

 
Напред! Целта си не забравяй!
Напред, напред, по правий път!

Назад не гледай! Не оставяй
безплодно дните да текат!

 
Напред! Със труд и ум, и дързост

се вдигат цели планини!
Напред! Тук долу има всяка мъдрост

в таз само думица стои!
 

Че ще пропаднеш, що ти става?
Не пада вечний идеал!

След тебе друг ще продължава,
щото си вършил и мечтал!

 
Ще доде друг да доизкара
несвършените ти дела;

без свършек нищо не остава,
без край е само мисълта!

 
Създавайте и на времето
не гледайте като на враг;
еднъж създаденото нещо

не може да загине пак!
 

На работа, и без почивка,
без страх и без душевен смут!

Светата божия десница
бди върху человешкий труд!

 
Напред, о, ратници избрани,

о, първозвани труженици!
Напред, каквото и да стане,

и земний шар да се срути!
 

Не чакайте всегда сполука,
но в себе вярвайте всегда -
такваз е земната наука!

Напред, бащи! Напред, деца!

Понеже Добруджа е в 
сърцето ми и е малко 
пренебрегвана област в 
България, Ви поздравявам 
с откъс от „Български на-
родни приказки“, където 

са описани така земите 
ни, че същността ти на-
стръхва, докато четеш. 
Незабравим празник и бъ-
дете Благословени! 
      Стоянка ХРИСТОВА

Същността ти настръхва!


