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Те си отиват!
Брой 3, Сезон II
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цена 50 ст.

Вървете напред и нагоре!

а 20.05.2004 година
Н
ще изпратим още
един випуск на Езикова
гимназия Пловдив. Ще
ги изпратим с болка от
раздялата. Ще ги изпратим с тъга, защото всеки край е тъжен. Но ще
ги изпратим и с безкрайната надежда, че пътят им ще продължи все
напред и все нагоре!
Никога не забравяйте, че пътят ви ви е отвел тук, че английската
гимназия не е била една
от онези мъчителни
спирки в живота, за които не желаем да си
спомняме. Запомнете
пътуването си през ЕГ
„Пловдив“ като едно
безкрайно скъпо приключение, като една книга, която винаги можете
да препрочете, защото я
пазите отворена дълбоко в себе си!
Помнете вечно тези

пет години, прекарани в
учене (най-вече това),
мрънкане, безсъние.
Помнете най-скъпите си пет години, в които се родиха и израснаха най-чистите приятелства, най-красивата любов, най-бистрото познание за себе си и света!
Помнете учителите
си - и тези, от които отнесохте знания и мили
спомени, и тези, които
пет години не искахте
да виждате.
Помнете всеки образ
тук.
Помнете,
защото
макар днес всеки спомен да буди ужасна
болка и всяко „Сбогом“
да ви разплаква, повече
боли, когато споменът
изчезне... От името на
целия екип на вестник
Делта Те„ и от цялото
си сърце ви пожелавам
да реализирате всеки
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Безнадеждно
влюбените
в ЕГ-то
Приетите
разказват

Изповедта на
един завършващ

11 Пътят на капките
12

свой план, всяко намерение и смела мечта!
На тези, които още търсят своите мечти - намерете ги и си ги мечтайте!
Останете хора! Останете хората, които
носят в себе си традициите и духа на нашата
гимназия! И след като
напуснете този двор,
ние ще останем заедно.
Както всеки труден, га-

Сагата
Star Wars“
продължава

ден ден, както
преборвахме заедно всяка неистово трудна година... Както оставаме заедно
след всяка раздяла...
С пожелания
за много слънчеви дни:
Камелия ПЕТРОВА
и целият екип
на „Делта Те“

Бойните изкуства От дебют до финал
Нещо повече от кръв и юмруци

Невероятни резултати от
олимпиадата по литература
(единствената)
С гордост ви съобщаваме, че нашата главна
редакторка Петя Митева успя да постигне небивал за нея резултат на олимпиадата по литература тази година (единствената олимпиада, която
не беше само за 12 клас). На областния кръг на
олимпиадата за 11 клас се класира първа с оценка 5,875!
На страница 2

Кратка и полезна История! И преди е имало,
и днес продължава да
има много и различни
стилове бойни изкуства.
Всяко от тях, разбира се,
си има своите уникални
корени и специфични философии. Разновидности
на бойните изкуства са се
практикували почти на
всеки континент още
преди хиляди години.
Древните гърци например практикували бойно
изкуство, наречено Панкратион, изкуството на абсолютната мощ. (Между
другото те си го практикуват и до днес). Древните римляни също се занимавали с някои много
ефективни бойни методи,
само че предимно с помощта на оръжието.

Предполагам вече сами
се досещате, че българите също имат свое бойно
изкуство - ББИ (българско бойно изкуство), чиито корени са
също в древността и се
свързват предимно
със
славяните.
Голяма част
от съвременните бойни
системи дължат произхода си предимно на азиатската култура,
като китайското влияние
е неоспоримо.
На страница 15

На 14 и 15 май във Велинград се
проведе градско състезание по дебати
в Policy формат. Присъстваха 17 отбора от цял Пловдив, повечето от които имаха за ръководител и съответно
треньор учител от тяхното училище.
На страница 2
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Обратна връзка

 Здравейте!
Много ми
хареса вторият брой на вестника! Давайте само така!
Марина Хубенова
Браво, браво. Супер е вестникът.
Емануил Захманов
Искаме кръстословица!
Анонимно
(Бел. ред. Ще има
кръстословица)
Много ми хареса интервюто с учител. Надявам се тази
рубрика да ни запознае с всички

учители.
Като цяло
вестникът
е
„мноо
як“. Карайте все така.
The Punisher_1
Еее, поздравления за вестника! Намерили сте си спонсор,
цветен е, въобще за училищен
вестник е на много добро ниво.
Йордан Петелов
Здравейте, екип на „Делта
Те“! Току-що получих вестника
ви. Искрено ви поздравявам за
усилията! Вестникът ви е направен много професионално.
Калин Тасков

Секс, наркотици и
в нашия случай РОК
Денят е 04.05 (сряда), часът 12:30. Кинозалата е препълнена, защото Валя, Такулн, Гергина и Стефан с
помощта на г-жа Динчева ни
предложиха да
проследим
богатата и интересна история на
българския рок.
За музиката се
погрижиха групата Noise в състав: Радослав
Михов, Добрин Хаджиев от
12в, Георги Джукелов от 11 е
от ЕГ-то и Дончо Ташков от
Руската гимназия. В началото участниците ни представиха времето, в което „западното влияние нахлу“. За да
подчертаят по-силно препятствията, през които рокът е
преминал (забрани за концерти и т.н.), красивите момичета хвърлиха дългите строги,
черни поли, с които бяха, за
да останат по къси полички.
Умопомрачителна гледка!
Малко повече от час продължилото представление премина под звуците на песни на
От страница 1
Освен нея Надежда Динкова
(също 11 клас)
има
резултат
5,50.
Две момчета
от 9В клас също
се представиха
доста добре, тоест имат оценки
над 5,50 на втория кръг. Това са
Радослав Камбу-

Бъндараците, БТР и други.
Историята на рока бе проследена от самото му начало до съвременни
групи като „Остава“ и
П.И.Ф.
За разлика от очакванията за поредното скучно и тъпо нещо публиката остана много
доволна и припяваше на всички
песни. Кулминацията беше накрая, когато
всички пееха „Клетва“ на
„Щурците“ в знак на приятелство. Възторжените отзиви
не закъсняха: г-жа Донка
Енева беше възхитена, а г-жа
Главчева не отрече, че времето е минало неусетно, а представлението е било великолепно. Тази проява само ни
доказва за пореден път, че
усилията и здравата подготовка (на която лично съм била свидетел!) не могат да останат неоценени. Да се надяваме, че това може да се превърне в традиция на ЕГ-то!
Стелияна Динчева, 9 В
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Книжен базар
Ученическо дело под ръководството
на госпожа Лили Караколева

ивша ученичка на наБ
шата гимназия,

завършила английска паралелка, дари огромно количество
книги на английски, немски, френски и
испански език. Книгите бяха доставени в Немския
център на гимназията, където ученици, доброволно
изявили желание да помогнат, ги сортират и подреждат в свободното си време
след училище. Мариела
Гечева, собственичка на верига магазини La Fiesta за
стоки second hand в Пловдив, София и други градове
в България, преценя, че тези книги биха й донесли повече печалби (от морална
гледна точка, разбира се),
ако послужат на нашата
гимназия, нейната гимназия. Ето защо тя поверява
това огромно като количество и ценност богатство на
преценката на своята бивша преподавателка - Лили
Караколева, учител по немски език в ЕГ Пловдив.
Поради липсата на достатъчно място в училищната
библиотека по- голямата
част от книгите няма да останат собственост на гимназията. Литературата на
испански и френски език
ще бъдат дарени на изучаващите тези езици гимназии. Голяма част от книгите
са детски книжки. Те ще
бъдат подарени на домове
и детски градини и по- специално на такива, в които
чуждоезиковото обучение
намира място. Книгите на

немски и английски език са
изложени за продажба от
миналата седмица в двора
на училището, след като
по-ценните от тях са били
заделени за гимназията.
Между предлаганите
книги има художествени
произведения, детска литература, специализирана и
научна литература, колекционерски книги, книги за
изкуство, енциклопедии и
речници. Освен литература
базарът ще предложи и
аудио и видео касети, CDта и DVD-та. Цените са напълно символични, а събраните пари ще се използват
за обзавеждане и оборудване на модерен кабинет по
чуждоезиково обучение.
Лили Караколева се нае
да организира ученици, които сами да проведат книжния базар - „те подреждат,
те сортират, те продават всичко те“. Заедно с тях
преподавателката ще обзаведе един „образцов кабинет“, защото смята, че „ко-

гато учениците сами си го
направят, сами ще си го пазят“.
Как учениците, участници в организацията на
книжния базар, оценят събитието?
- Едно много добро начинание - стари, неупотребявани книги се използват
за общополезни цели. Лъчезара
- Много добра идея на
г-жа Караколева. Това е чудесен начин да бъде осигурена по-добра училищна
база. Христина
- Значимо събитие. Не
зная дали се е състояло
друго подобно мероприятие. Създават се традиции,
които на запад са вече
факт. Михаил
- Определено е нещо
положително. Така всеки
желаещ ще се сдобие с необходимата му литература
на ниски цени. А и средствата ще допринесат за подобро оборудване. Георги
Камелия ПЕТРОВА

Ответен удар
В отговор на публикуваната в предишния брой сензационна новина господин Стойко Танчев заяви, че това не е
вярно. Той твърди, че до него е стоял ученик, който е реагирал бурно на песента на Сепултура. Този ученик обаче не беше издирен от екипа на „Делта Те“.

От дебют до...
Петя Митева

Невероятни резултати...
ров и Ясен Найденов.
За съжаление обаче
не се класират никъде. Дори и грамота
няма. Абсурдно, нали? Оказа се, че национален кръг има
отново само за 12
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клас (но ние нямаме
класирали се дванайсетокласници),
а
всички останали класове са една репетиция. Но все пак постижението си е постижение.

От страница 1
Нашият отбор (Надя, Марина, Иво) нямаше ръководител, но за
сметка на това се представи невероятно добре. Въпреки че за първи
път присъствахме на
състезание по дебати и
че се бяхме готвили не
повече от месец, ние се
справихме с трудностите. Това е поредният
пример, който доказва

потенциала на учениците в нашето училище и
факта, че сме елитни.
Темата на дебата беше „Училището трябва
да подготвя компетентни граждани“ и всеки
отбор трябваше да изгради свой казус върху
него (именно проблем,
причини, план за решение и преимущества на
плана). Успешно преминахме първите кръгове

от състезанието и
стигнахме
финалите, където бихме
отбора на училище Яворов. На полуфинал останаха отборите на МГто, Младежки Съвет
1ви отбор, Младежки
Съвет 2ри отбор и съответно ние - отбора на
ЕГ- то, които дебатирахме за първи път на това
състезание. След много
труд и усилена борба
успяхме да победим отбора на МС1 и така се
класирахме за финала.

МГ-то отстраниха
другия отбора на МС и
се класираха за финал.
Финалът се проведе на
17 май, вторник, в голямата зала на хотел
„Санкт Петербург“. За
съжаление ние загубихме, но въпреки това
представянето ни беше
достойно.
Автори: Отборът по
дебати (Надежда Денева,
Марина Хубенова,
Ивайло Василев)
C M Y K
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Световното първенство по
ораторско майсторство в Лондон

И на пейките им
дойде времето
Задушевни разговори със съучениците,
последно преговаряне преди контролно или
изпитване, убиване на време в свободен час,
похапване в голямото - къде другаде, ако не
на пейките пред даскало, можеш да правиш
толкова неща? Наскоро обичните ни пейки
бяха пооправени - липсващите или счупени
дъски бяха заменени с нови, които засега не
са боядисани в добре познатото ни тъмно зелено и се открояват отдалече. Разбира се,
след поправката пейките са ревностно пазени
от портиера, а за доста хора е по-приятно да
седнат на облегалката, стъпили върху пейката, вследствие на което възникват леки конфликти. Но какво са малките разправии на фона на поправените ни пейки? Остава само да
видим колко време ще се задържат здрави
този път...
Надя, 11 А

Борис Ненчев, който спечели конкурса за
ораторско майсторство на английски език за
България, беше изпратен на третия, последен кръг, който се проведе миналата седмица
в Лондон.
Самото състезание
беше в ден четвъртък,
12 май. Имаше два
кръга и общо 64 участници от всички континенти. Осемте финалисти се бореха за три
награди. Финалният
кръг се проведе в една
голяма зала в центъра
на Лондон при голяма
тържественост и официално облекло.
Присъстваха предс-

ните, у които спахме в
събота и неделя. Нямаше и следа от английската студенина и
резервираност.“
Колкото до това,
как според самия себе
си се е представил на
състезанието: „Свърших си работата спокойно и дадох всичко
от себе си. Говорих за
това, какво е Европейският съюз, и т.н.
Интересното е, че с
всеки следващ кръг
ставах все по-уверен.
Усещането да говориш
пред толкова много
хора (повечето участници бяха довели семействата си) е чудесно, невероятно.“

В първия брой на „Делта Те“ публикувахме
статия за желанието на Мартин от 10-а клас да
събере достатъчно билетчета, за да успее да
кандидатства за рекордите на Гинес. Оттогава
досега той е събрал „две големи пълни чанти“
с билетчета „5 кила билети“, както сам казва
той. Мартин смята, че целта е вече постигната,
остава само билетите да бъдат преброени. Десетокласникът се надява да подобри рекорда с
голяма разлика, така че да бъде трудно да го
победят.
След първото преброяване на билетчетата,
„Делта Те“ ще ви уведоми за техния брой и ще
ви държи в течение на събитията! Мартин ви
поднася своето голямо БЛАГОДАРЯ!

прочете четири свои стихотворения, даде възможност на
един талантлив пловдивски поет, който присъстваше сред
публиката, да представи произведението си „Ракия“. Пловдив
беше отлично представен от
своите млади поети Мария
Богданова и Пламен Пеев. Техните творби се приеха с найголямо въодушевление заради
емоционалния заряд, който носеха. Организаторите дадоха
възможност на всички млади
таланти, открили своята муза,

И замириса на... печено!
Въодушевени вероятно от приятното пролетно слънце или от малкото време, което остава до завършването им, на 05.05. (четвъртък)
ученици от 12 клас на ЕГ „Иван Вазов“ си спретнаха барбекю в двора на нашата гимназия. Нищо не успя да помрачи завидния им ентусиазъм
- нито смехът, нито коментарите, които събитието предизвика у случайно минаващи ученици.
Евала на такива ентусиасти!
Надя, 11 А

радени бяха една ливанка и един мароканец. Останалите получиха грамота и незабравимо изживяване.
Борис: „Имаше
много време за разглеждане на Лондон,
който аз много харесвам, защото има специфично очарование.
Освен това обиколките по туристически
обекти, които ни организираха, също бяха
много интересни. Но
най-вече прекрасните
хора, с които се запознах, ще останат завинаги в сърцето ми.
Всички бяха изключително приятелски настроени, дори англича-

Аферата с билетчетата Пансионерите
вече завършиха

ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ
На 09.05.2005 година от 18
часа се проведе литературно
четене на немски и български
език по повод Деня на Европа.
Участваха авторите Симоне
Тридер, Вилхелм Барч, Мария
Богданова и Пламен Пеев. Организатор и домакин беше
Немският център за срещи към
Саксония-Анхалт на ул. „Екзарх Йосиф“ 7. Събитието беше посрещнато с голям интерес както от ученици, така и от
представители на третата възраст.
Вилхелм Барч, който

тавители от Съюза на
англоговорещите, директора на този съюз,
депутати, делегати.
Борис за съжаление,
не се класира, но достатъчно е, че участва,
за да се гордеем с него.
Журито му обяснило,
че е бил сред най-добрите, но в крайна сметка е трябвало да изберат само двама от 16имата в неговата група.
На първо място се
класира китайският
представител, който
разказа за различията в
родната му страна.
Речта беше наистина
завладяваща и много
забавна. Другите наг-

Фотограф: Николай, 9 А

Камелия ПЕТРОВА

да публикуват свои произведения в литературното списание
на провинцията Саксония-Анхалт, което се издава само че5 години минават много бързо на маса с приятели, които
тири пъти годишно. За да се
включат, те трябва да се обър- буквално си знаят и бельото
Традиционно хората мици не съм спал“, опнат към Немския център и да
представят творбите си, преве- от „панса“ изпращат лаква се той. Всичко в
своите завършващи съ- крайна сметка мина по
дени на немски език.
Лъчезара НИКОЛОВА мишленици с купон в вода. Водещите бяха
За контакти и повече информация: тяхна чест и пълна Снежина 11З и Николай
програма, която включ- 11-В. Общо взето купоНемски център за срещи
ва игри, раздаване на нът беше супер и всичкъм Саксония-Анхалт
шеговити грамоти, му- ки се забавляваха страул. „Екзарх Йосиф“ 7а
Тел.: 032 / 655 600
зика, танци и много, хотно. Догодина пак!
e-mail: teholakovad@bg-bs.org
много весело настроеPetya_
ние. Тази година, разбира се, не изневериха на
традицията. На 10.V. народът от общежитията
се стече в стола да присъства на купона за изпращането. Една седмица преди събитието
председателят на ученическия съвет на общежитията Павел Димов беше трескаво зает
с приготовленията: граЕдно общежитие, пълно с
моти, сценарии, орга- идеи,
желания, мечти и...
низация... „От две сед- фенове

C M Y K
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Анелия Попова:

На випуск 2005
всичко най-хубаво
и да се реализират
там, където желаят!

Хванах госпожа Анелия Попова, която преподава история на
11 и 12 клас, след поредния й час,
за да й задам няколко бързи въпроса. Тя отговори търпеливо на
всичките, приветлива както винаги, за което искрено й благодаря. Беше доста изненадващо за
нея, вервайте ми!
- Кога прекрачих- Завършила съм
те прага на ЕГ Плов- хуманитарната гимнадив?
зия, училище с разши- На 17 септември рено изучаване на бъл2004
гарски език и литера- Какви са впечат- тура и исках да запиша
ленията ви от гим- история в Софийския
назията?
университет, тъй като
- Мога честно да се интересувах от тази
кажа - много добри.
дисциплина още през
- Как всъщност из- ученическите си годибрахте да се занима- ни. За моя радост така
вате с история?
и стана, имах тази възПродължение от
миналия брой
Имал вино бяло и червено (и розе!), бира онакава и друга там специална,
както тъй и някакъв натурален сок. Ако не са забили вече камбани в главата
ви, нека да кажа, че туй
беше отеца.
И ако не беше целият
хвърковат ентусиазъм
покрай новата немска бира, бих
си помислил,
че съм в
някакъв
адски
казан. Навред се стеле сив
дим от месо горящо, сурово чака своя ред, забито
по график на клечки. В
слалом към масата с вино
се клатушкат две китайки
с празни чаши, но с блясък в очите; германец и
тукашна фуста се вторачват един в други странно
и се чудят дали да не опитат и от другата бира.
А пък отецът подхванал с левака си шиш, а с
десняка тризъбец пече ли
пече месо, та пламък се
вдига. Той стои покрай
жар и подхвърля ту мръвка, ту дума и със зъбата
усмивка изпива в месото

можност. Специализацията ми е съвременна
история.
- Какво мислите,
че ще преподавате по
съвременна история
след 30 години?
- Много ми е трудно да отговоря на този
въпрос, а едва ли някой
може да го направи.
- Какви са бъдещите Ви професионални планове?
- Искам да остана
тук и да се развивам в
избраната от мен сфера - историята.
- За вас учениците
са:
- Големи сладури
- Любовта е:
- Нещо, без което
не можем.

това, което огънят остави. Всички останали хора,
на които алкохол в колежа забранен е, виждат в
срещата с отеца провидение, но през гърло на бутилка.
И всеки вече духовно
извисен е, градусът вече
сочи небето, когато аз,
неукият, подхващам разговор на съвсем неподходяща тема. За църква го-

тата църква, а тук отекна
само гръмкия смях на някаква трътла. Вместо
камбанен звън, тук чух
потракване на два шиша,
а вмето свещичка с богу
молитва тук свещеника
запали огнище с тежка заръка - да ядем, докато можем!
И ако другаде вдига
поглед човекът, за да обходи свода църковен и се
сепва от
градежа
мащабен, тук
бавно
и з в и
поглед отецът и се сепна,
че ще си опуши прането.
Но не с пушек от жълта
свещ, а с пушек задушлив
от месо горящо. И ако
другаде при среща с попа
оставяш по нещо, тук взимаш ли взимаш, да не би
да не остане нещо. И
вместо да реди молитви
реди тукашният поп кебапа и сълзи му избиват, но
ни най-малко от чувства.
А те пък тукашните хора
да се окажат набожни и
добри християни. Такава
взаимопомощ и скорост в
грабежа аз не бях си и
представял, че има.
Следва...

Духовни овце
воря по време на барбекю! Какво като говоря с
отеца, от тази тема посладка няма! Да я изпържим и нея! Но вместо пак
да се давим с пушливи оксиди, нека да я попръжнем с думи, да ӟ турим и
пиперец и мазно, та да видим колко църковно ще се
получи.
В България при среща
с отеца влизаш плахо в
църква и се кръстиш, а
тук стъпяш на тревица и
разпасваш колана да направиш място за храната.
Докато вървиш, нормално е да чуваш как с ехо
отвръщат стените в свя-

- Някоя по-весела
случка от ученическите или студентските години?
- Много са, но веселото е, че точно в нощта преди изпита започваш да учиш, минаваш
на вентилатор целия
учебник.
- Какво правите в
свободното си време?
- Основно се занимавам с дъщеря си Мария, която е почти на
три годинки.
- Какви книги
предпочитате? (Банален въпрос, by the
way, но не знаеш какво
може да изскочи.)
- Исторически, разбира се, макар че не
мога да се определя ка-

то привърженик само
на един стил. Любима
книга безспорно ми е
„На изток от рая“ на
Стайнбек. Харесва ми
също „Мадам Бовари“
на Густав Флобер, „Лолита“ на Набоков.
Смятам, че всеки човек
трябва да прочете
„Време разделно“ потресаваща книга.
- Последната книга, която прочетохте и последният
филм, който гледахте?
- Скоро прочетох
„Павилион за жени“ на
Пърл Бък. Хареса ми и
„Плажът“ - добър
филм, въпреки че не се
определям като киноман.

- Какво ще пожелаете на випуск 2005?
- Всичко най хубаво
и да се реализират там,
където желаят. Жалко,
че повечето заминават
в чужбина. Аз много
бих искала те да си останат в България.
- Пожелание и за
читателите на нашия вестник като
цяло (въпрос традиция)?
- Ами тъй като те
са „контингент“ на ЕГ
Пловдив, да бъдат все
така любознателни, весели, да гледат по-сериозно на времето,
прекарано тук, да уважават себе си, учениците и учителите.
Весела, 11 Ж

Познавате ли ме?

Познай кой е учителят, за когото учениците са дали следните мнения, и открий отговора в следващия брой на „Делта Те“!
Ето и загадката: (мненията са от анкета между учениците)

- Преподавател с богат
опит и утвърдена методика,
притежаващ огромно чувство за ред. Много духовит,
успял да съхрани човечността и разбирателството с учениците, въпреки тежестта на
дългогодишния стаж.
- Супер як пич! Единственият пример за учител с 40
години стаж, успял да се
предпази от учителското изкуфяване и да запази чувството си за хумор и подход
към учениците.
- Един от малкото учители в това училище, който съчетава много добре учебния
материал и забавленията в
час. Разбира много добре това, което преподава, и е готов да помогне на всеки,
който желае.
- Много добър преподавател, много обективен и същевременно много разбран,
с чувство за хумор.
- Изключително опитен и

добър математик, който използва ефикасни методи на
преподаване.
- Той е един от малкото
учители, които просто не биха могли да бъдат заменени
от когото и да било. Всъщност не мога да се сетя за
нито една негова отрицателна черта - перфектен е в работата си!
- Това е един много свестен и трезвомислещ учител
въпреки възрастта му. (Не
го е гнус от почти нищо.)
- Смело мога да заявя, че
този човек е единственият
нормален и в същото време
ефективен преподавател в
ЕГ-то.
- В часовете винаги предразполага учениците и никога не е скучно. Просто нямам думи - той е номер едно!
- Заради него заобичах
математиката и мисля, че не
съм единствената.

Отговор на „Познавате ли ме?“ от миналия брой
Учителят, за когото бяха изказани мнения в анкетата, е Христо Бояджиев, учител по физика.

Общи познати
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Посветено на випуск 2005, който скоро ще прекрачи за последен път прага на родното училище
икога не ще забраН
вя изгрева в онзи
изпълнен с лятна тре-

пет момент в хладното
и свежо майско утро.
Бяхме заедно. Алкохолните пари се бяха
поизпарили, но чувствата не изсветляваха.
След дългата нощ, която мина като миг, идваше новият ден. Денят, в който ще се разделим. За последно
„Сбогом“ на никого не
му идваше наум. Хванати за ръце, седящи
на върха, си спомняхме моментите от не
чак толкова далечното
си минало. Училищни
(и не училищни) трепети минаваха като на
лента пред очите ни.
Спомняхме си неща, за които никога
може би нямаше да се
сетим - жестове, реплики от изминалите

пет години. Градът се
пробуждаше и под напичащото слънце хората по навик тръгваха
по улиците - бързащи
за работа, закъсняващи за училище или
просто наслаждаващи
се на приятното утро.
За нас то бе различно.
След изпълнената с
емоции вечер и разгорещената нощ, от която не си спомняхме
много, пред нас бе новият ден.
С копнения, желания, стремежи, всеки
от нас гледаше в необятното. Без каквато и
да била представа какво ни очаква ние се надявахме да не се разделим. Добре знаехме, че
нямаше да стане така,
след като се разпръснем по света. Знаехме,
че може би никога повече няма да се видим

или поне няма да е същото.
Чувствата напираха.
Сълзи.
Смях.
Уплаха.
Сигурност.
Вятърът разпиляваше косите ни. Но това
ни беше безразлично.
В ранния час, там някъде на север, звънецът щеше да удари.
Но не за нас.
Не ще се върнем в
класната си стая.
Не ще застанем пак
пред черната дъска.
Не ще.
Не ще забравим
моментите на скръб,
моментите на вяра,
капката любов.
Този, който ни напусна.
Всички.
Там.
Учителите.

Автоматът за кафе.
Претъпканите автобуси.
И дворът, огрян от
слънцето...
Започваше се.
Отначало.
Нов живот.
Какво ни чака?
Знаем ли?
Това е неизбежно.
Слънцето изгрява.
Заслепява ни с лъчите си.
Стоим.
Безмълвни.
Другарите до нас.
Какво да кажем?
Сбогом! Чао! Довиждане!
Не знаем.
А пътят продължава все напред...
На добър път, приятели!
Николай,
председател на УП

ТЕ ПОБЕДИХА
Песента, чийто текст ви представихме в миналия
брой, беше Open Your Eyes на Guano Apes. А победители в
конкурса са Жоро от 11-Е и Стелияна от 9-В.
- Име:
- Клас:
- Години:
- Зодия:
- Девиз?
- Любим цвят?
- Най-хубавото нещо, което си виждал(а)?
- Мечтаеш ли? За
какво?
- Какво би искал(а)
да промениш в света?
- Къде искаш да
живееш?
- Море или планина?
- От какво най- Стелияна
много се страхуваш?
- 9-В
- Обичаш ли жи- 15
вотни?
- Водолей
- Какво мислиш за
- Прави, каквото искаш, McDonalds?
пък да става, каквото ще!
- Каква музика
- Черно и синьо
слушаш?
- Себе си сутрин пред ог- Любими групи?
ледалото.
- Да намеря човека, който ще ме
обича истински.
- Да накарам хората да не си хвърлят боклуците на земята.
- В София.
- Море.
- Да не ме излъжат.
- Котенца - малки, сладки, хубави...
- Много хубави хамбургери и картофки.
- Hard Rock, Heavy Metal и чалга
отчасти.
- Rainbow, Korn, Iron Maiden.
Репортери: Petya_ и Иво

- Жоро
- 11 Е
- Почти 18
- Близнаци
- Нямам
- Тъмносиньо
- Моята приятелка
Ива, която за съжаление
в момента е в чужбина.
- Мечтая аз нови, подобри хора; да си намеря
хубава работа; да съм
независим от другите.
- Хората към по-добро, защото от тях зависи всичко. В България.
- Планина. (мисли)...
- Да не изгубя приятелите си заради нещо
дребно и незначително.
- Да, обичам котки,
кучета, декоративни
птички и хамстери.
- Прекалено скъпо, а
не можеш да се наядеш.
- Метъл.
- Metallica, Megadeth,
Pantera,
Godsmack,
Black Sabbath.

Делта Те обявява конкурс!
Познайте изпълнителя и името на
тази песен и ни ги изпратете на e-mail-а
или пощенската кутия в училище заедно
с име и клас, а може и други координати,
за да ви издирим по-лесно, и един от вас
може да спечели нашата специална награда! А тя е: представяне в следващия
брой с интервю и снимка. Печелившият
ще бъде определен чрез жребий.

Fever

Never know how much I love you
Never know how much I care
When you put your arms around me
I get a fever that’s so hard to bear
You give me fever when you kiss me
Fever when you hold me tight
Fever in the morning
Fever all through the night.
Ev’rybody’s got the fever
that is something you all know
Fever isn’t such a new thing
Fever started long ago
Sun lights up the daytime
Moon lights up the night
I light up when you call my name
And you know I’m gonna treat you right
You give me fever when you kiss me
Fever when you hold me tight
Fever in the morning
Fever all through the night
Romeo loved Juliet
Juliet she felt the same
When he put his arms around her
He said ‘Julie, baby, you’re my flame
Thou giv-est fever when we kisseth
Fever with the flaming youth
Fever I’m afire
Fever yea I burn for sooth’
Captain Smith and Pocahantas
Had a very mad affair
When her daddy tried to kill him
She said ‘Daddy, o, don’t you dare
He gives me fever with his kisses
Fever when he holds me tight
Fever, I’m his misses,
Oh daddy, won’t you treat him right’
Now you’ve listened to my story
Here’s the point that I have made
Cats were born to give chicks fever
Be it Fahrenheit or centigrade
They give you fever when you kiss them
Fever if you live and learn
Fever till you sizzle
What a lovely way to burn
What a lovely way to burn
What a lovely way to burn

Отвъд ЕГ „Пловдив“
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Нов български университет един различен ВУЗ

Библиотеката на НБУ

наближаването на
С
паметната дата 24
май почти всеки ученик

в последните класове
на гимназията започва
да се замисля какво ще
прави, когато дойде
времето на завършването и трябва да се насочи към специалност
и университет. Все побогат става изборът от
висши учебни заведения и възможности за
образование и ние искаме да помогнем на
бъдещите кандидатстуденти с колкото може повече информация.
Този път се спряхме на
Нов български университет в София.

Нов български университет (НБУ) предлага обучение за придобиване на следните
образователни степени
- бакалавър, магистър
и доктор на НБУ, и възможности за продължаващо образование в
програми за квалификация и преквалификация. Обучението за получаване на образователна степен е редовно
и дистанционно. Дистанционното обучение
се осъществява чрез
Интернет, консултации
в неработни дни и система от учебни помагала - мултимедия, радиолекции, аудио- и виде-

опродукти. Обемът на учебната
натовареност,
включваща посещение на лекции
и различни форми на самостоятелна работа, се
измерва с кредити.
Учебният
план за една академична година включва 60
кредита, като част от
тях са платени.
Обучението в НБУ
е платено, за учебната
2005/2006 година семестриалните такси са
900 лв. за повечето специалности; курсовете
по чужд език са безплатни; за семейства при
формиране на учебната
такса за втория член на
семейството се ползва
50% намаление. Има
стипендии както за новоприетите студенти с
отлични резултати на
приемните изпити и
класирани на първите
места в съответната

програма, така и за студенти от всички програми, завършили поне
една учебна година в
НБУ. Студентите на
НБУ имат възможност
да полагат възмезден
труд в рамките на университета, но при следните условия - редовно
обучение, поне една завършена година в НБУ,
записан нов семестър и
успех над 4,50.
Учебните занятия
протичат в два семестъра, всеки по 15 учебни седмици. Есенният
семестър започва на 1
октомври, а пролетният на 1 май. Програмите с дистанционна форма на обучение и програмите за квалификация и преквалификация
провеждат учебни занятия и в неделя. Оценяването на студентите
става по шестобалната
система, както и с
да/не. Основните форми на проверка и оцен-

Зададохме няколко въпроса, свързани с НБУ, на Ванина Иванова,
бивша ученичка на ЕГ Пловдив и настояща студентка в НБУ
- Какво точно учиш в НБУ?
- Структурата на НБУ се различава доста от структурите на
държавните университети в България. В НБУ има три факултета за базово образование, бакалавърски и магистърски факултет.
Студентите избират програма,
по която да се обучават, и модул,
в който да специализират в рамките на програмата. Моят департамент е „Кино, реклама и шоубизнес“, програмата ми се казва „Визуални изкуства“, а модулът ми е
реклама. Другите модули в тази
конкретна програма са Анимация,
Графичен дизайн, Фотография и
Кино и Телевизионна режисура.
През първите две години на образованието си всеки студент е
подчинен на администрацията на
Факултета за базово образование, след което преминава в бакалавърския и евентуално в магистърския факултет.
- Защо избра НБУ?
- Избрах НБУ по много причини,
но на първо място заради атрактивността на програмите, които
предлага. Системата тук е доста
разчупена и позволява голяма мобилност - обучението в бакалавърския факултет например е нещо
като ориентировъчен период, по
време на който се изучават доста
общообразователни дисциплини и
такива, общи за всички модули на
една програма. Така студентите,
които не са сигурни в избора на
специалност, могат лесно да направят правилен избор. Можем съ-

що и само да изберем предметите,
които да учим, и да изготвим седмичния си график сами; така много
от студентите съчетават ученето с работа, което ги прави една
идея по- конкурентоспособни на
пазара на труда.
- Доволна ли си от преподавателите и начина на преподаване?
- Повечето от преподавателите в НБУ са практици. В началото
на семестъра всеки от тях дава на
студентите e-mail адреса и телефона си, за да можем ние да се консултираме с тях по време на семестъра. От досегашния си опит смея
да твърдя, че преподавателите се
стремят да създадат една доста
приятелска атмосфера по време на
учебния процес, което неминуемо
води и до по-високи резултати в
края на сесията. Те ценят високо и

поощряват творческото мислене и
начинанията ни. Като цяло НБУ не
може да се похвали със стабилната
теоретична (а бих казала и суха)
система на Софийския университет например, но по-важното е, че
подготвя практици. Преподавателите ни силно вярват в нас, а това
ни дава сигурността, че ще успеем.
- А от материалната база?
- Когато за пръв път кандидатствах в български ВУЗ, се насочих към СУ до голяма степен заради славата му и заради сградата
на университета, която за мен
имаше някаква особена и много романтична атмосфера. Впоследствие се оказа, че нещата миришат
на мухъл. Няма да се впускам в подробни обяснения за качеството на
материалната база в НБУ, ще кажа само, че там има много пространство във всякакъв смисъл.
- Какъв съвет ще дадеш на
бъдещите кандидат-студенти?
- Бъдещите кандидат-студентите бих посъветвала преди всичко внимателно да изберат специалността, която искат да учат, дори
това да им коства повече време.
Ученето само по себе си е безсмислено, то трябва да е подчинено на
някаква конкретна цел. Всеки
трябва сам да прецени в коя сфера
на науката или на живота въобще
са силите и талантите му и тогава да подреди специалностите във
формуляра за кандидатстване.
Оттам нататък им желая упоритост, креативност и успехи на изпитите!

ка на знанията са текущо оценяване и изпит.
Университетът разполага с богата и модерна материална база.
На разположение на
студентите има библиотека, която е културно-информационен
център с книги и периодични издания за свободен достъп, читални,
компютърен център с
безплатен Интернет
достъп за студентите и
семинарна зала. Учебните зали са 80, с капацитет над 2200 места,
оборудвани с телевизионна и видеоапаратура.
Има 9 компютърни зали, ателиета по моден
дизайн, анимационно
кино, рисуване и керамика, музикални, театрални и танцови зали и
т.н. Оборудвани са и
специализирани лаборатории, а в аулата е
създаден киносалон.
Студентите-художници и фотографи имат
възможност да представят авторските си
произведения в множеството галерии в
университетския комплекс. На територията
на университета има
също два копирни центъра, четири книжарници с учебна, научна и
справочна литература,
медицински център,
ресторант и кафенета.
Има няколко печатни
издания, които отразяват събитията от живота на университета и
темите от ежедневието
на студентите. Това са
списанията „Следва“ и
„Ентелегентно“ и вестникът „Университетски
дневник“. „Театър на
голия охлюв“ е учебният студентски театър
на НБУ, функциониращ
освен като част от об-

разователния процес,
така и като поле за свободна изява и творчество.
Департаментите са
антропология; археология; икономика и
бизнес администрация;
информатика; история;
история на културата;
кино, реклама и шоубизнес; когнитивна наука и психология; масови комуникации; медикобиологични науки;
музика; науки за Земята и околната среда;
нова
българистика;
пластични изкуства;
политически науки;
право; приложна лингвистика; театър; телекомуникации, като в
тях се включват още
редица специалности.
Кандидатства се с
изпити по определени
предмети, както и общообразователен тест,
които се организират
от университета. Специализираните изпити
за
бакалавърските
програми се провеждат
юли месец за участващите в класирането
през месец август 2005
г. Програмите с допълнителен прием през
месец септември провеждат специализирани изпити в началото
на септември. Общообразователни тестове се
провеждат почти през
цялата година. Специализираните изпити са
под формата на тест,
есе, събеседване или
изпити по изкуствата.
Резултатите от тях
участват в балообразуването за съответните
програми. Оценките от
тях важат и за следващата година.
За повече информация: www.nbu.bg
Надя, 11 А

Отвъд ЕГ „Пловдив“
Емил Темнялов,
випуск 2005, 12 З клас
Приет в: Amherst
College,
Massachusetts, USA
Full Scholarship
За университета:
Това е вторият
най-добър колеж в класацията на USNews.
Основан е преди почти
200 години и е известен с факултетите си
по хуманитарни и социални науки и икономика.
Тази година ще приеме
около 400 студенти,
от които 35 са чужденци. Предлага над 800
курса в 33 специалности, а съотношението
на преподаватели към
студенти е 1:8. Разположен е на 1000 акра и
обхваща над 60 сгради,
няколко музея и библиотеки, компютърен център, снабдяващ с безжичен Интернет достъп целия кампус,
спортни съоръжения:
стадион, кортове и игрища, басейн, фитнес
зали и доста други неща..
Емо:
Аз започнах кандидатстването си доста
случайно, когато един
съученик ми показа
офиса на Fulbright, комисия за образователен обмен със САЩ.
Още в началото се убедих, че университетите там са по-добри от
нашите и дават пове-

Тина Тимнева,
випуск 2005, 12 К
Приета в: Richmond The American
International University
in London
(www.richmond.ac.uk)
За университета:
Разположен в центъра на Лондон, кампусът му съчетава живописен пейзаж и красиви
сгради със солидно и акредитирано по цял свят
образование. Освен това фактът, че учебното заведение е международно говори за културното и расово мно-

Мария Панайотова, випуск 2005, 12 Е клас,
Приета във: Vassar College, Poughkeepsie,
New York, USA (www.vassar.edu) Full Scholarship

че възможности за реализация. От лятото на
2003 се занимавах с изпити, есета, извънкласни дейности и работа, а в началото на април получих документите, че съм приет с
пълна стипендия. Мисля, че повече хора
трябва да пробват, защото кандидатстването си е една доста
добра инвестиция.
Въпреки че отнема доста време, мисля, че
подготовката
за
TOEFL и SAT е по-лесна
от зубренето на теми
по география, биология
и химия, история и български за изпитите в
България. Така че пожелавам успех на всички, които решат да потърсят повече информация и да кандидатстват в САЩ!

За университета:
Основан е през 1861 година и в момента е сред
най-престижните университети в Щатите, т.е.
в света. В престижната класация на US News за
Best Liberal Arts Colleges заема завидното 12 място. Колежът е с общо 2400 студенти, което ще
рече, че на година приема около 600 freshman-чета. Около 7% от тях са international students (за
тези, които не могат да смятат, около 42-ма души на година). Намира се на 75 мили северно от
Ню Йорк. Приемните изпити са SAT I или ACT, SAT
II и TOEFL. Около 55% от учениците получават
стипендии и финансова помощ под някаква форма,
като средната такава е около 30 000 долара от
общата „цена“ за една година от около 40 000 долара. Отношението учител-ученици в класовите
занимания е 1 към 9, като средната големина на
групите е 17 човека. Заведението предоставя
много Study Abroad Programs и повече от една
трета от третокурсниците решават да вземат
по един или няколко семестъра в чужбина, като
могат да избират от над 100 места в цял свят.
Мимето:
Понеже искам да уча икономика много ценя
факта, че отделът по икономика на университета е доста добре оборудван (а и не само той), а и
в него преподават професори, завършили университети от ранга на Harvard, Yale и Princeton. Даже
някои от тях са Нобелови лауреати. Освен това
университетът предоставя богат избор и възможности за участие в различни програми и интересни проекти от всякакво естество. Другият
факт, който ми харесва е, че campus-a e разположен в област с много зелени паркове и гори. Човек
не би казал, че се намира в Ню Йорк. Има и много
модерни спортни съоръжения за спортуване - от
американски футбол до плуване и тенис и скуош.
А и сградите са с внушителна старинна архитектура, истински шедьоври на строителното изкуство... И най-вече аз избрах колежа заради неговата престижност и възможността за добра реализация след това.

Подготвил: Genchev_

Подготвил: Genchev_

гообразие на това място. Това автоматично
го превръща в един огромен шанс за всеки
ученик да осъществи
контакт с интересни и
различни хора, да опознае различни култури и
традиции, да си създаде
приятели по цял свят
на едно едничко място,
въобще да се превърне в
жител на света.
Тина:
Изключително съм
щастлива, че ще уча
там. След като държах
TOEFL и прекарах доста време в писане на демични справки и преесета, вземане на ака- поръки, най- сетне по-

лучих радостното писмо, че съм приета в
университет в сърцето на Великобритания,
и то с доста добра стипендия. Освен това
университетът ми предоставя невероятната
възможност да науча
перфектно и British, и
American English. Освен
това след 4-годишното
си обучение там получавам и английска, и
американска диплома.
Страхотно нали, радва
се Тина...

Вели Пехливанов,
випуск 2005, 12 К клас
Приет в: American
University in Bulgaria,
Благоевград, България
(www.aubg.bg)
За университета:
Американският университет е според
много класации найдоброто учебно заведение в България. Всяка
година университетът
приема по около 200
ученици, от които малко повече от половината са българи, като повечето чуждестранни
ученици са от Източна

19 май 2005 г.

и Централна Европа и
Щатите. За кандидатстването там се изискват 2 изпита - SAT I и
TOEFL.

Вели:
Не случайно избрах
AUBG. Първо това е
мястото в България,
което предоставя найдобри възможности за
по- нататъшна реализация, а и за намиране
на добре платена работа. Да не забравяме хора като Николай Василев и Петър Стоянов,
които са завършили бакалавърската си степен
именно там. Освен това
университетът
предлага перфектни условия за развитие - отлична материална база,
спортни съоръжения,

Подготвил: Genchev_

Румен Василев, 12 И,
Випуск 2005 Приет
във: Trinity College,
Hartford, Connecticut
(www.trincoll.edu)
Full Scholarship
За университетa:
Oснован през 1823 година Trinity College in
Connecticut (уточнявам,
защото има и Trinity
College in Washington DC)
e един от
най-добрите liberal
arts
colleges„
в
страната
с дълбоки
традиции и
обичаи в
областта
на образованието и
науката.
Разположен в столицата на
щата
Хартфорд,
университетът съчетава както urban location,
така и спокойствието
на един не голям град от
около 500 000 души, какъвто именно е столицата на Кънектикът. Университетът не е голям и
приема годишно около
550 ученика (или общо
2180 за целия университет), които се селектират от около 5 000 applications. Това ще рече, че
отношението на кандидатствали - приети е горе долу 10 към 1, което е
доста ниско като коефициент, като се има предвид средното за страната. В това отношение
университетът се нарежда на 9-о място по селективност в Щатите, а
иначе е на 24-то в класацията на US News. 1 към
10 е и отношението учител-ученик, като групите на обучение са малки
и компактни, което улеснява ефективното „трупане на знания, опит и
информация“. Може би
единственият му недостатък е, че е малко скъпичко - 42 000 долара годишно (доста за Кънектикът), но затова пък
ако ви трябват пари,
бихте могли да работите за добра сума в campus-a на университета
още от първата година.
Иначе 40% от учениците
получават някаква стипендия, което не е много,
но не е и малко. Приемните изпити са SAT I, SAT
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II и TOEFL, като голяма
роля играят и препоръките, extracurricular-ите и
application есето.
Румбата:
Университетът ми
допадна освен заради
престижността си и заради специалността, която искам да уча там engineering, за която
Trinity е може би най-доброто място въобще.
Engineering програмата
на университета е
една
от
малкото акредитирана
от
The
Accreditation
Board
for
Engineering
a
n
d
Technology,
най-престижната
организация по въпроса в страната. Освен
това колежът е близо до Ню Йорк и
Бостън (около 2 часа с кола). Пък и campus-ът му е
един от най-близките до
България, ако въобще може да се говори за близост (смее се), защото се
намира много близо до
Атлантическото крайбрежие. Освен това предпочитам града Хартфорд
пред Ню Йорк например,
защото е по-малък и поспокоен и съответно поприятен за живеене... Съветът ми към насочващите се да учат в Щатите
е да започнат възможно
по-рано подготовката си
и да обърнат внимание на
своите weak points and
trouble spots, защото за
братята американци е
важно човек да е добър
във всичко.
Освен това ми е неприятно да кажа, че помощта от училище за
ориентиране и получаване на важна информация
относно образуванието
в чужбина е почти нулева. А информацията - обширна и от различни източници - беше най-важното за мен, за да направя своя избор и той да
бъде точен и обективен
за моите нужди и желания. Taка че каквото и да
правите, събирайте възможно повече и разнопластова информация. Това е от мен. И не забравяйте - четете повечко
книги...in English!

Подготвил: Genchev_

фитнес зали, Интернет
и какво ли още не. Има
и много добри възможности за онези, които
са решили да завършат магистратурата
или докторската си
степен отвъд Океана.
Всъщност за хора, на
които още не им се
разделя с България, а
в същото време желаят да получат първокачествено образувание с висок стандарт,
акредитирано почти
навсякъде по света,
то AUBG е идеалното
Сийка Калоферова, 12 К Христо Христов, 12 К
място.
Подготвил:
Те също са приети в Американския
Genchev_
университет в Благоевград

C M Y K

Творчество

Орелът не лови мухи
19 май 2005 г.

„Орелът е едра, хищна птица, с широк размах на крилете и често присъства в различни
митове и легенди като носител на сила и достойнство.“
„Орел бъди“ − нашепва съзнанието и ти пърхаш с ръце, докато се намразиш.
„Лети високо“ − крещи самомнението и ти се
влачиш по корем, докато не стигнеш някоя от
пропастите на отчаяние. И ти остава само да бъдещ хищен. Започваш да се нахвърляш на всичко около теб,к оето още не се е извисило твърде
високо, за да го уловиш. Щракаш с челюст до
насита, но озверяването ти никак не успява да се
насити − твърде рядко улавяш плячка. Накрая
непримиримо започваш да ръфаш собствените
си меса. Глозгаш себе си, неутолил поривите си
за полет, нито стремежа си за размах. Самоунищожаваш се само за да не чуваш повече писъка
на неуспеха раздиращ те отвътре. „Ти не полетя,
не сви гнездо по върховете“... И никога не ставаш орел заради орловите си цели, чиято тежина не успяваш да понесеш. Какво не ти достигна? Питаш се. Търпение или умение? Може би
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целта е била недостижима. Или моделът за подражание - неподходящ. Нека съшием разкъсаното... върнем времето...
Искаш да летиш? Искаш да се извисиш? Горе при орлите? Защо ги наричаш така − това е
името, което те сами са създали. Знай,че колкото по-нависоко летиш, толкова по-дребни изглеждат всички на зeмята. Дребни като мухи. И
всички сме може би просто мухи. Само че някои
вместо да се лутат, знаят в коя посока да литнат
− това ги прави орли. Те летят нагоре, с почивки, но без да променят посоката. Пазят се от вятъра, заслоняват се зад камъни на все по-стръмни ридове и достигат най-високите, най-осветените места.
Там други дребни хищници няма, нито по-високи цели, към които да се лети. Това ги прави
орли. Е, хайде вече, литвай бавно в избраната посока и знай, че колкото по-нависоко летиш, толкова по-дребен изглеждаш на другите мухи, не сами. Отделят се от рояка и поемат към своите
посмели да се отделят от земята. Нека това не те висини − защото орелът не лови мухи.
натъжава− тези, които се осмелят да поемат орАвтор: Катерина Захариева
ловия полет са неустрашими и знаят, че ще летят

Вяра в Призраци
Виж, за мене трудно е това
Да се скитам страдащ пак,
без дух и без сърце
Като черна сянка, чезнеща в нощта
Да се скривам, мрачно умълчан,
след срещата със твоето лице
Но не виждам смисъл
аз така да продължа
И сляпо във усмивката ти
пак да вярвам
Този призрак - любовта
Само с болка упованието в него
ме дарява
Виждам мъки и тъга
Огледалото пред мен да отразява,
Но във мен искра гори една
Чувствам как животът пак кипи,
той продължава...
И ще дойде, зная, скоро пак денят,
В който в призраци отново ще повярвам
И ще се всели във мене призракът
на любовта...
А ще бъдеш призрак бледен ти тогава,
Слаб и стенещ в забрава...
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Fade out (сама съм)
Изчезвам, изстивам бавно
нощ е, тъмно е, мъгла
няма място, въздух,
толкова е тясно
сред безброй объркани тела.
Повдигам нагоре ръка,
там... едва ли има някой
сред толкоз много,
а тъй сам за щастие,
малко сила и покой.
Sheila Fell - Cumberland Landscape

Към Светлина
В безплътен грим уморен
политам към висини с болка пропити.
Аз търся живот,
а своя раздавам в капки любов.
Къде съм аз! Не знам!
Миг тишина споделям с вас!
Там! Май закъснях за истината в мен.
Там! Или не разбрах,
но политах уморен към светлина!
Усещам сълзи в дъжда
безспирен затварям очи...
Не. Не умирам!
Безброй светлини в дъга
се събират в твоите очи...
Към тебе летях и
слънцата събирах в мен!
Радослав МИХОВ

Седя си аз и си мисля за хубавата поезия, която всеки
ден чета във форума на канал
#poetry
(poetry.cult.bg/forum/list.php?f=1).
Отварям си mIRC-to на
remote (където си пиша разни
нещица.) Вътре намирам какво ли не: телефони, мой стари
стихове, извадки от стихотворения и мисли, които са ме

Това, което искам си отива
винаги далеч от мен
всичко що обичам
винаги загива
като попарено от лед.
Отново тук, отново пак
така все още нощ
с ни една звезда ни зора, ни ден,
само вред тъма
и бъдеще не мога да кроя.
Бърша сълзите, те не спират
капят за забравената тишина
мечтите ми път не си намират
затрупан, с лед над една река.
Така отминава времето,
питам се къде...
боря се все още с минала тъга
синьо и светло
да видя отново небе,
готова съм, искам свобода.

вдъхновили.. И на какво спирам погледа си?
„Когато денят ти е направо ужасен и светът наоколо не те интересува...“
Толкова пъти съм поглеждал тези мои 2 реда и
все не успявам да ги довърша. Те ми напомнят на онова мое депресантско и Убер
песи- мистично настрое-

mYd3Sm

ние, по време на което измъдрих тези стихове, вдъхновен от Нищото. И сега
седя и отново си мисля... Та
нима те трябва да бъдат
довършени? Нима те не са
завършени сами по себе си?!
Нима не съдържат всичко,
което може да бъде казано?!
Ивайло ВАСИЛЕВ
C M Y K
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Безнадеждно влюбените в ЕГ-то

Кирил и Вилена от 12 Г
Заедно са от 6 месеца. Всичко
започва стандартно за повечето
от нас - на един купон, където и
двамата не са много наясно какво
са правили. Знаят само, че след това вече са неразделни.
Той за Нея: Тя е просто страхотна във всяко едно отношение. Много е
секси, енергична, страстна, а и освен
това е страхотен шофьор...
Тя за Него: Той е мълчалив, урав-

новесен, със страхотно чувство за
хумор, пълна моя противоположност
(смее се). Точно затова толкова много
си го обичам.
През свободното си време обожават да се разхождат, да карат кола
(между другото те и двамата са страхотни шофьори) и разбира
се, да посещават заедно
фитнесзалата.

19 май 2005 г.

Цецо и Светла от 12 З
Тези двамката са заедно вече от
година и половина. Всичко започва на
един купон. Двамата, доволно много
интоксикирани и доста възбудени
от дивата вечер, се затварят в една
от стаите на апартамента на своя
съученик Тошо (12-з) и в следващите
два часа никой не знае
какво е ставало в тази
стая (с изключение на

Слави 12-ж и Елеонора 10 А
Заедно са вече 6 месеца, но когато са двамата, се държат така, сякаш не са се виждали с години. Страшно много се обичат и смятат единодушно, че връзката им е просто перфектна.
Не могат един без друг. След онзи ден, когато
тя добила куража да се запознае с него, а пък
той от своя страна я поканил на кафе, двамата
са абсолютно подвластни на магията на любовта.
Той за Нея: Тя е супер сладка, много романтична и непредсказуема.
Тя за Него: Той ми дава всичко, което някога
съм искала от едно момче, въобще всичко, което
едно момиче би си пожелало от половинката.
Предполагам се сещате за какво говоря... (смее
се)
През свободното си време ходят заедно на кафе или на кино, обичат също да посещават и барове и дискотеки, а също така и често ходят заедно
на хижа в планината...
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тях самите, разбира се).
Той за Нея: Голяма дивачка, винаги
има нещо ново, с което да ме заплени.
Сякаш всяка наша среща е като първа... Много непредсказуемо момиче.
Тя за Него: Два часа никога не са
му достатъчни, за да разкрие огромния
си потенциал...
През свободното си време обичат
да дивеят. Често като излязат и не се
прибират по цяла нощ. Въобще много
темпераментна двойка...
Няма как да ги сбъркате, ако ги видите заедно.

Георги, 12 В и Вероника, 12 И

Иван Лазаров от 12 клас и Бояна Кръшкова
от 11 клас
Заедно са от година и десет месеца. Събрала
ги гимназията и по-точно познат, който не учи
тук обаче. Нямат си любима песен, но затова пък
си имат диск. И освен това твърдят, че са много
красиви. (Държат да уточня, че само се пошегуваха за това, но пък имаме фотоси и сами може да
прецените)

Те са двойка вече почти 3 години и 5 месеца.
Запознават се on-line и след доста чатене и email-и си уреждат среща. На пръв поглед безгрижното им запознанство бързо се превръща в
силна и страстна любов. Заедно от 9-и клас, те
несъмнено са създадени един за друг. Един ярък
пример за силата на любовта. Така че сигурно се
сещате какво най- вероятно ще последва...:)
Той за Нея: Много е търпелива, спокойна и любвеобилна. Точно момичето за мен.
Тя за Него: Голям сладур. Винаги ми помага и ми
обръща страшно много внимание. Макар че понякога е доста ревнив, това не пречи на взаимоотношенията ни, а дори напротив.
През свободното си време обичат да се разхождат, да играят на криеница в домашни условия (само двамата, разбира се) и да гледат хубави филми
на видео или DVD.

Страницата подготви Генчев, 12 К
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Противозачатъчната лепенка
ротивозачатъчната
лепенка (пластир)
П
представлява не много

голяма лепенка, подобна на лейкопласт. Поставя се отзад на бедрата, на корема, над лакътя или в горната
част на торса. За да
има ефект, трябва да се
носи три седмици подред, като между седмиците е хубаво да си
сменя мястото, а на
четвъртата седмица се
почива (също както
при хапчетата). Тогава
всъщност идва и цикълът. Лепенката съдържа хормоните естроген и прогестин (подобни на тези в хапчетата), които с течение
на времето навлизат
през кожата в организ-

ма и не позволяват жената да забременее по
три начина:
- не се позволява на
яйцеклетката да се отдели от яйчниците
- удебелява се цервикалният мускул и така възпрепятства сперматозоидите да достигнат до яйцеклетката
- променя се вътрешната страна на
матката и това пречи
на яйцеклетката да се
загнезди.
Ефективността на противозачатъчната лепенка срещу
забременяване е 99%,
но тази ефективност
намалява, ако теглото
на жената е над 90 кг
или ако не се използва
както трябва. Тя НЕ
предпазва от болести,

предавани по полов
път.
Страничните ефекти са почти като при
хапчетата: кожни екземи, главоболие, болезнени гърди, внезапно
вагинално кървене, леко увеличение на теглото, гадене и повръщане, подпухналост, а
по-рядко и проблеми с
контактните лещи или
депресия.
Противозачатъчните лепенки се купуват
само с рецепта от лекар и после специална
поръчка в аптека
(трудничко, но все пак
сме в България. Щастие е, че изобщо ги
има). Цената им е около 35-40$ на една опаковка, която включва

лепенките, необходими за един месец. Найголямото им предимство е, че са удобни и не
трябва да се сещаш за
тях всеки ден, а само
веднъж седмично.
Petya_

Потресаващата история
на двама млади хора

Приятна юлска вечер, двадесетгодишният Г. и съпругата му
Е. решават да излязат на разходка край релсите, намиращи
се в непосредствена близост до
техния блок. Увлечени в сериозен разговор, те не усещат как
са заобиколени от група роми.
В ръцете на някои от тях проблясват остриета. Нападателите
грубо блъскат Е. на земята, откъсвайки й сребърното колие.
Двама от тях са хванали здраво
Г., а трети го заплашва с нож.
Ромите искат пари, но младото
семейство в момента не носи
със себе си. Навярно Г. още чува думите „Тогава каката ще
плати с това под полата си.“
При това младежът се нахвърля

върху един от нападателите и с
рязък удар го просва на земята.
Но за секунди е усмирен и поставен на колене. Двама от ромите вече са свалили анцузите
си и се насочват към жената.
Пред погледа на Г. на няколко метра от него изнасилват
съпругата му, която с очи моли
за помощ. В същото време
един от ромите го успокоява:
„К’во толкоз? Гаче не е опъвана досега.“ Актът на първите
двама трае десетина минути, а
след това те са на пост до Г.
Вторите двама са още по- перверзни - единият от тях иска от
Е. да поеме члена му с уста, но
тя отказва. Този отказ й струва
два шева на главата и множест-

во синини...
Ромите си тръгват с думите:
„Много хубаво беше, трябва да
го повторим някой път. И, мой
човек, знаем ви кои сте - купували сме от вашия гараж. Внимавайте да не пламне.“ Е. си
бърше лицето с част от разкъсаните ӟ бикини. Г. се опитва да
я прегърне, но тя се дърпа - нещо между тях се е променило.
На следващия ден тя заминава при родителите си в близко село за няколко дни - да забрави за срама и позора. Но не
се връща, а вместо това заминава с брат си в Гърция. Обажда се, че скоро ще се върне - само да свърши пролетта. Изнизват се лятото, есента и зимата.
Минава година, после още
една. А и Г. се
променя - напълнява с 20
кг, а и не е вече
същият
жизнерадостен човек.
Ето как една невинна
разходка може да се превърне в отвратително
преживяване,
което
да
хвърли сянка
върху целия
по-нататъшен
живот на една
двойка.
Анонимно
Табелките в
училище - сагата продължава
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Знаете ли, че...

Най-разпространената в света форма на
брак е полигамията (един съпруг с две или повече съпруги). Около 70% от общо 849 общества
са полигамни. Най- рядко срещаната форма на
брак е полиандрията (една съпруга с двама или
повече съпрузи). Тя е установена само в 4 от
всичките 849 общества.
Терминът „мисионерска поза“ е произлязъл от островните жители на Тихия океан. Жителите на остров Тробрианд били принуждавани от мисионерите да възприемат позата мъжът отгоре като единствения морално приемлив начин да се прави любов. Тази непозната за островитяните поза ги забавлявала много - така както и твърдението, че предпочитаните от тях
пози и сексуални варианти били греховни и езически.
Жителите на племето тинкуин
от тихоокеанските острови не се целуват, а само допират устните си и
бързо-бързо вдишват.
Индианците запотеки от Оаксака Сиера гостоприемно предлагали съпругите или пък неомъжените си дъщери на останалия да нощува гостенин.
За жителите на островите Санта Крус потомствената проституция
била нещо обичайно. Момчетата, родени от проститутки, се убивали веднага, а момичетата се отглеждали, възпитавали и обучавали в професията на
майка си.
В много американски щати има закони,
които забраняват съвкуплението на домашни
животни като коне, овце, или прасета в близост до училища, черкви или жилищни райони.
Разпространението на болести, предавани по полов път сред сексуално активните хора
на зряла възраст, е най-ниско сред лесбийките.
Ексхибиционистите най-често са женени мъже.
Едно от всеки 100 раждания дава живот
на близнаци; 1:10 000 е вероятността за тризнаци; четиризнаци се раждат един път на 1 000
000 раждания; вероятността за петзнаци е
1:90 000 000.
Казват, че Луис Карол, автор на „Алиса в
страната на чудесата“, си падал по малки момиченца и обичал да се забавлява, като ги снима.
Понякога ги карал да му позират голи.
За да се получи оплождане на яйцеклетката, е необходима концентрация от поне 20
милиона сперматозоиди на милилитър семенна
течност. Само един сперматозоид ще оплоди
яйцеклетката, но той се нуждае от помощта
на стотици свои събратя, които отделят ензима хиалоронида, който пробива защитната
обвивка на яйцеклетката.
Една на всеки хиляда жени се ражда без
матка.
Буквата V, която се образува чрез изпъване на показалеца и средния пръст, е призната
като символ на победата в западната култура,
а от 60-те години и като знак на мира. Този
знак, който има европейски произход, някога се
е използвал като неприличен жест, подсказващ
невярност. Символизира двоен фалос, т.е.
двойната любовна връзка. Когато се правел в
присъствието на измамения съпруг, означавал:
Твоята жена ти слага рога.
Наказанието, което римляните често
пъти налагали за прелюбодеяние, било отрязването на носа.
През ранното Средновековие феодалните владетели упражнявали „правото на господаря“ или „правото на първата нощ“, което им
позволявало да дефлорират младоженката,
преди бракът ӟ да бъде консумиран.
Законът изисквал от римските проститутки, които практикували занаята си по улиците, да носят къси туники и да боядисват косите си руси, за да се отличават от тъмнокосите, по-консервативно облечени аристократки.
Жителите на индийското племе тода нямат дума за прелюбодеяние в езика си. Нещо повече, препоръчително е както за мъжете, така
и за жените да си имат любовници или извънбрачни връзки.
На мъжете от остров Тикопиа, недалеч
от Соломоновите острови, е забранено да пипат собствените си полови органи. Обикновено
жената помага при вкарването на пениса.

БOдилник
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Пътят на капките
14 май, събота, 9 часът сутринта. С огромни усилия ставам
от леглото и се запътвам все още полузаспал към компютъра.
Навън времето е
мрачно, вали вече втори ден. А аз трябва да
пиша статия, последната си статия за петте
години, прекарани в
ЕГ Пловдив.
Темата - „Завършването на Випуск
2005“, моят випуск,
нашият випуск! Иска
ми се творението ми
да е нещо интересно,
впечатляващо, запомнящо се. Нали знаете като за последно... Но
в съзнанието ми е пустош. Този отвратителен, проливен дъжд
сякаш е промил главата ми и сега, колкото и
да се напрягам, не мога да изровя нито една
добра мисъл от нея.
Погледът ми инстинктивно се обръща към
прозореца пред мен.
Капки вода се търкалят по стъклото. Те
единствени опровергават усещането, че времето е спряло. Започвам постепенно да се
чувствам като тях незначителен, малък,
прозрачен, търкалящ
се от някъде на някъде. Накъде всъщ-

много мои връстници отдавна са придобили много пошъл характер. За жалост
след не повече от десетилетие тийнейджърите ще се
чудят какво е това животно романтиката и ще я
търсят в музеите. Любовта
на юношите днес се сменя
за ден-два: когато започне,
тя вече е надживяна, а когато свърши, споменът за нея
вече е забравен. Поправете
ме, ако греша, но това не
може да бъде човешко.
Да започнем с представата, която много познати
пазят в съзнанието си за любовта. Връзката между двама влюбени никога не е невъзпрепятствана, винаги някой ревнува някого от трети,
все има подозрения за изневяра, единият не дава достатъчно на другия, а другият

не му и иска нищо... Понякога се намира и някой/я злонамерен/а приятел/ка да се
намеси и от завист да разруши гореспоменатата „идилия“. След трагичен скандал
пред възможно най- много
хора, публична изневяра,
проявен интерес към някоя
друга личност идва краят на
тази ценна връзка. Ред сълзи, ред сополи.
Два дни по-късно някой
я е утешил, а той все още
страда от махмурлук и си
спомня смътно момичето,
с което е преспал. Въпреки
огромната прилика със сапунен сериал трябва да отбележа, това е действителност. Това е действителността на една огромна
група мои връстници.
Предполагам не бива да си
позволявам да правя каквито и да било забележки. Така че само ще разказвам.

Отваряш вестник, предназначен за аудитория от нашата възрастова група, и
следното писмо на читателка те удря в челото: „Аз
съм на 13 и си имам сериозен приятел от две години, но още не сме спали
заедно. Какво да правя?“.
Това е само глупаво... и
много тъжно, но има извратени неща.
Деца на 11-12 години задават извратени въпроси и
някой психопат, представящ се за психолога на вестничето, отговаря два пъти
по-извратено.
Повечето
девствени момичета на моята възраст се срамуват да
признаят, че не се чувстват
готови за това. От страх да
не изглеждат смешни, много момичета и момчета правят секс, без да го желаят.
Много момичета търсят па-

рично възнаграждение за
положената от тях любов.
Много момчета им го предлагат. Много дълго време
смятах, че сериалките и
глупавите американски
тийнейджърски комедии
са измислици.
Любовта би трябвало да
бъде нещо лично, нещо
простичко, което свързва
двама души и ги обогатява.
Грозно е да се пее за любов, да се говори и мисли за
любов като за вчерашен
обяд или оферта за вечерта. Още по-грозно е да виждам как неоткрили още любовта, младите хора я бъркат с първичните желания и
плоските заучени филмови
реплики. Неориентирано,
нашето поколение се лута
между все по-погрешни
представи за света, себе си,
другите и любовта.

Изповедта на един завършващ

ност...?! Затварям очи.
Горещо е. Пясъкът е
като прах, почти бял.
Огромните вълни на
Пасифика се разбиват
в брега. Величествените палмови дървета
пред мен безпомощно
превиват стебла под
палещите лъчи на
слънцето.
Наблюдавам стотиците капки, които са
яхнали
огромната
вълна. Те са на гребена ӟ. Това са те, стотиците капки, които дават живот на красивите, екзотични тропически цветя. Но това
са и те, капките, които
освен че дават, и вземат. Сушата ги привлича силно и те, хилядите капки, бавно разбиват огромните скални късове, целуват
студените им бузи, за
да откраднат от тях
парче земя. Скалите
ги отблъскват, разбиват ги на милиони парченца, но само след
миг капките отново са
заедно на гребена на
вълната, дори още порешени да победят. Те
не се предават, защото
битката е толкова опияняваща,
толкова
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Относно сексуалната ориентация
на младите хора в една погрешно
ориентирана действителност

А те са само приятели...

а говоря за една погрешно ориентирана действителност, без да уточня какво
обозначавам, би било твърде некомпетентно, за да бъде предложено на аудиторията на „Делта Те“. Става
въпрос за реалните обстоятелства, които предлагат
неограничени възможности
на всеки млад човек. За жалост неограничени дори от
правна гледна точка, законно или по какъвто и да е начин, защото никое правило,
закон или традиция не е в
състояние да ограничи свободата на действие на един
морално неограничен човек.
В този смисъл дори думата ориентация губи своя
смисъл.
За огромно (лично мое)
съжаление терзанията около
любовните преживявания на
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Екипът на „Делта Те“ благодари на Станислав Генчев за
работата му и му пожелава попътен вятър

привлекателна, защото така са свикнали,
защото такова е било
ежедневието им, откакто се помнят. Пък и
те нямат друг избор
освен да бъдат част от
вълната, защото иначе
слънцето ще ги превърне в мехурчета
въздух, в безполезна
пяна и ще разбие на
пух и прах мечтите
им. Кой казва, че малките капчици вода нямат врагове. Дори
напротив!
Понякога техните
врагове са сред найопасните... Слънцето
все още пече, но сега
неговите лъчи се спускат по седефената повърхност на Антарк-

тида. Всичко е пусто.
И бяло, много бяло и
гладко. Като че ли животът отсъства. Като
че ли времето е спряло. И ако не беше снегът, хрупкащ под краката на полярните изследователи, човек би
помислил, че това
място не съществува,
че то е просто някаква
абстракция. Къде са
стотиците капки? Сега
те са част от ледената
покривка, която е сковала и сушата, и океана като непробиваема
броня, по-здрава от
стомана, по-прозрачна
от стъкло.
Мощна и изумително красива. Тук слънцето докосва капките, но

няма силата да ги унищожи. Сега те пазят
живота в дълбините,
крият тайните на океана. Капките треперят в
своята самота и мечтаят за огнения дъх на
пустинята. Там капка
вода се равнява на кюлче злато. Пред очите
ми се появява пустинен
керван, бавно проправящ си път през морето
от пясък. Привечер той
изморен заспива, мечтаейки да намери оазис
през следващия ден...
Призори керванът
отново потегля с надеждата, че скоро ще
може да намери пустинното злато. Но уви,
напразно... Изведнъж
човек пада безпомощен на палещата земята с устни, горящи
от жажда... Това ли е
неговият край? Ще намери ли той сили да
продължи напред?!...
Отварям очи, стреснат
от звука на кранчето в
ъгъла на стаята. То също отронва капчици
вода. Те бавно и монотонно падат в умивалника и скоро изчезват... Пътят им е ясен надолу по тръбите,
след това в отходния

Камелия ПЕТРОВА

канал на нашия квартал, след това в отходния канал на града и
така нататък, винаги в
места от този вид...
Вън все още вали.
Капчиците вода се
търкалят по прозореца. Някои от тях ще
паднат на земята и ще
превърнат пръстта в
лепкава кал. Но други
ще попаднат в реките,
а оттам в моретата и
океаните...
Те ще се носят, всяка по пътя си, неуморно и упорито, без да се
обръщат назад, винаги
силни и независими.
Но където и да отидат,
в каквото и да попаднат, винаги ще помнят
своя първи полет, своя
роден облак, своя найдобър учител и най-мощен приятел и закрилник... Именно заради
неговата помощ те никога нямат да попаднат
в калта или в отходните води. Те ще бъдат
капките, които дават
живот, капките, които
ще рушат и съграждат
едновременно. Те ще
бъдат капките на гребена на вълната, капките,
които падат върху напуканите устни на пустинния пътник и му дават сили да продължи
напред... И нека Бог
благослови пътя им!
Генчев, 12 К

Палачинка „Вилхелм“

19 май 2005 г.

„Музиката за мен е
всичко, което обичам“

Визитка:

Име: Чавдар
Години: 27
Рождена дата: 12.02.
Зодия: Водолей
Град: Варна
Цвят на очите: черен
Опиши се с една дума: мечтател
Любими групи и изпълнители:
Marillion, Genesis, Fates Warning, Нова
Генерация, Joy Division, Feeder, David
Bowie, Kate Bush и др. Любима песeн:
Life on Mars - David Bowie

- Всич- теб досега?
ко, което
- Музиката.
обичам.
- Песимист или опти- Представи се на чита- Любим инструмент и мист?
телите.
- И от двете по малко, за- Здравейте, аз съм Чав- защо?
- Ами може би пианото, виси в какво настроение
дар, пея и свиря на китара в
но нямам отговор защо.
съм.
Crowfish.
- Най-романтичната
- Откога се занимаваш
- Обичаш ли да четеш?
с музика? Това ли е твоето песен, която си слушал?
Какво?
- Някоя на Marillion.
призвание?
- Да, чета много фантас- Най-тъжната?
- С музика се занимавам
тика - Зелазни, Саймък, та- Пак на Marillion.
от 6-годишен, тогава почнах
кива неща.
- Ти пишеш повечето
да свиря на пиано. За приз- С кой изпълнител истекстовете
на каш да направиш песен?
вание не знам, времето ще от
Crowfish.
Какво
те
вдъхнопокаже.
- С Кate Bush.
- Какво е музиката за вява?
- Опиши най-якия конАми
много
неща.
Всичтеб?
церт, на който си бил.
ко около мен, любовта.
Не мога да го опиша с
- Тъй като повече- думи, но най-якият концерт,
то от тях са тъжни - на който съм бил, е на
кажи ни какво от вън- Genesis.
шния свят те натъЛюбопитката, задаваща
жава?
My heart is made of glass
въпросите: Ива
- Това, че всичко окоIt’s so fragile
ло нас е сиво, и това, че
живеем в държава, в коYou hold it in your hands
ято няма бъдеще за нас.
Can you feel it?
- Какъв искаше да
A misplaced randezvous
станеш, когато беше
малък?
Left me unconscious
- Барабанист.
Collecting memories
- Ако имаш машина
Now I’m only fading out
на времето, с която да
пътуваш, къде би искал
Without you here
да живееш и в коя епоLeft only with my dreams
ха?
Without a colour
- Бих живял в началото на 70-те в Англия.
Sometimes I call your name
- С какво ще запомBut it’s useless
ниш годините в гимнаSometimes I see your face...
зията?
- С игра на билярд.
4 seasons in 1 day
- Любим предмет в
My heart is made of glass
училище?
But I don’t need it
- Литературата може
You thought that only words
би.
- Имаш ли фобии?
Would fix it
От какво?
But when it’s torn apart
- От височината.
I can’t use it
Най-голямото
предизвикателство за
It’s only porcelain

PORCELAIN

Групата на Чавдар, Crowfish, свири в
стил емо, което е подстил в пънка. Самата абревиатура ЕМО идва от emotional и се използва, за да опише всяка
форма на алтернативен китарен рок,
който изразява емоции и душевни състояния, тъй далечни на традиционния
пънк с цялата му енергия и ярост. Терминът емо идва от хардрок сцената от

80-те и бандата Rites of Spring. Emo
Fashion: За да бъдеш истински емо пънкар, най-важното и да се гордееш с това, което си, и да не се безпокоиш за нищо. Eмо пънкарите не се отличават от
обикновените пънкари - същите небрежно сресани и подстригани коси, свободни панталони в убити цветове and so
on.
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STAR WARS:
Revenge of the Sith
Краят на сагата идва!
Житейският ми опит налага да не се съглася с прочутата фраза: На света има два типа хора. Едните са гледали STAR WARS, а другите ще ги гледат.„. Има бая народ,
който даже не е виждал нито един от филмите, камо ли да
ги харесва. Сега нямам за цел да им променям мнението, а
просто да разкажа това, което ми е известно за „Отмъщението на ситите“, на не толкова закоравелите фенове (защото закоравелите едва ли биха научили нещо ново). Гореспоменатият Епизод III ще бъде кулминацията на почти
тридесет годишен труд. Това ще бъде най-зрелищната,
най-завладяващата, най-важната и най-мрачната част досега.
Историята във филма започва, след като водачът на
Сепаратистката армия дроиди, генерал Грийвъс, напада самата столица на Републиката - планетата-град Корусант.
Ситските лордове, граф Дуку и Дарт Сидиъс му заповядват да отвлече Върховния канцлер Палпатин и така да
всее хаос сред враговете си. Почти сигурно е, че Грийвъс не
знае, че Палпатин и Сидиъс са едно и също лице. И така, докато дроидите се мъчат да избягат от обсадената планета, двама рицари-джедаи, а именно Оби-Уан Кеноби и Анакин Скайуокър правят дързък опит да спасят важния пленник.
Тук му е мястото да поговоря (или попиша в случая) за
Генерал Грийвъс. Той командва дроидската армия, въпреки че
не е точно дроид. Под металната броня има живо, макар и
гадно, същество, способно да изпитва дълбоки чувства. Макар произходът му да не е известен, под напътствията на
Дуку, Грийвъс се превръща в страховит враг на джедаите и
избива много от тях. Само най-могъщите могат успешно да
му се противопоставят. Характерно за него е, че колекционира светлинните мечове на жертвите си и ги използва в
бой. Има си и бодигардове (като няк’ъв бандюга), въоръжени
с нещо подобно на двойния меч на Дарт Мул в Епизод I.
Понататъшният ход на действието е неясен и затова
се чувствам морално задължен да предупредя, че сега следват само мои предположения. Ясно е, че в небето над Корусант ще има грандиозна космическа битка (там ще видим
първообразите на X-Wing-овете) между Сепаратистите и
Републиката. На самата планета според най-новите данни
Оби-Уан ще се сблъска с Грийвъс и охраната му и вероятно
ще победи (щото остава жив, в края на краищата). По такъв начин ще бъде „спасен“ Палпатин. Възможно е Анакин и
Оби-Уан да победят и пленят Дуку. Едно е сигурно - за да
бъде обърнат Скайуокър в Тъмната страна ще трябва да
победи настоящата дясна ръка на Сидиъс. И за разлика от
сина си в Епизод VI, Ани май няма да се сдържи и
ще усмърти Дуку.
Междувременно джедаите разкриват измяната на Палпатин. Мейс Уинду се опитва да го спре.
За нещастие способността му (на Мейс, де) да използва силата и да взима правилни решения е сериозно нарушена и вместо да убие Сидиъс, решава да го изправи пред правосъдието. В битката
между тях се намесва Анакин и майсторът- джедай закономерно губи (и то не само гордостта,
ами и главата си). Един от най-интересните двубои ще е между Сидиъс и Йода. Сражението ще
бъде впечатляващо - все пак двамата най-могъщи
противници се изправят един срещу друг. Според
някои източници единоборството им ще бъде само чрез умения в Силата, но съдейки по трейлърите т’ва е само за заблуда на противника.
С най-голям интерес се очаква битката между Анакин и Оби-Уан на вулканичната планета
Мустафа. Само подготовката на двамата актьори (Хейдън Кристенсен и Юън Макгрегър)
продължава три месеца. Те обещават, че ни
очаква най-сложната, напрегната и дълга битка
със светлинни мечове в цялата поредица. Силно
съм склонен да им повярвам, защото феновете
очакват този момент от години. Това ще бъде
абсолютната кулминация на всичките шест епизода, а Лукас, какъвто е хитряга, със сигурност
се е усетил за тая подробност. Оби-Уан ще победи, но Анакин, макар и тежко ранен, ще оцелее, за
да се превърне накрая (за радост на феновете) в
Дарт Вейдър.
Продуцентите твърдят, че гърменето, кълцането и
взривяването ще заема около 70% от цялото игрално време. Въобще, очертава се голяма пукотевица. Еми толкова
от моя милост. Остава само да дочакаме 19 май, за да се
пренесем „преди много време, в една далечна галактика“.
Бел. А.: До редакционното написване на статията
(10 май) филмът още не е излязъл
(винаги съм искал да напиша нещо такова!)

Ник, 11 E

School Lifestyle

19 май 2005 г.

Магията, наречена Martini
Ако има коктейл, който да може да пасне
на всеки вкус, това определено е Martini във
всичките му десетки разновидности. Освен на
много от нас това е любимият коктейл на
агент 007 (за 006 и 005 не ми е известно), пият
го Neo и Trinity в THE MATRIX. Абе, изобщо целият свят е луднал по мартинито. В хотел „Алконкуин“ в Ню Йорк можете да поръчате напитката за „нищожните“ 10 000$.
Ще ви го гарнират освен с маслинка и с диамант. А според австралийските учени две
малки мартинита на ден правят жената полюбвеобилна и по-весела. Ще ви представя няколко варианта на коктейла. Оригиналът си е
MARTINI DRY, който се прави с джин и сух вермут. Спрямо вермута MARTINI може да бъде
DRY, SWEET и MEDIUM. А ако вместо мартини
MARTINI DRY
използвате текила, ром или водка, ще получи50 ml Gin
те съответно TEQUILA MARTINI, RUM MARTINI,
10 ml Vermouth Dry
VODKA MARTINI. То може да бъде плодово или
1 маслинка с костил- цветно. Аз няма да пиша всички рецепти, но
ката
най- известните си заслужават да бъдат споВ барова чаша (mix- менати.

glas) сложете много лед
и изсипете съставките.
Разбъркайте и изсипете
сместа в охладена коктейлна чаша. Гарнирайте с маслинка.

Прави се по същия
начин като MARTINI
DRY, но вместо с маслинка, гарнирайте с черешка.
MARTINI BLUE
30 ml Gin
10 ml Blue Curacao
10 ml Vermouth Dry
Спирала от лимонена
кора

MARTINI MEDIUM
40 ml Gin
10 ml Vermouth Rosso
10 ml Vermouth Dry
Резенче лимон

Няма да ви излъжа,
ако ви кажа, че технологията е същата, но
резенчето лимон се изстисква в чашата.

MARTINI SWEET
50 ml Gin
25 ml Vermouth Rosso
1 коктейлна черешка

Пламена, 11 Д

Всичко в шейкъра с
много лед. Друсайте,
клатете, абе каквото искате, правете. После в
коктейлна чаша, слагате спиралката на ръба
и... готово!

Мислите ли, че
Алуминиева
дограма в даскало - апатията убива?
Анкета на „Делта Те“, провеневероятно, но факт!!! дена
по желание на читател.
От 80 запитани ученици 48 от-

НОВИНИ

Тъй като кабинетът по философия (19) беше в много лошо състояние, класовете, които караме часове там, решихме да съберем
пари и да го боядисаме. От събраните пари
остана една скромна сума и се даде предложение да боядисаме и прозорците. Представете си какво беше смайването ни, когато получихме категоричен отказ от госпожата.
Причината? Това лято ще се слага алуминиева дограма на цялото училище. Доживяхме и
този момент! А някой слънчев ден (дай Боже) може и щори да ни сложат. Но нека не отправяме поглед толкова надалече в бъдещето. Поне дограмата е факт.

говориха положително и 32 отрекоха твърдението, че апатията е пагубна за живота.
Провели: Камелия ПЕТРОВА
и Петя МИТЕВА

КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ
ФУТБОЛЕН ОТБОР В
БЪЛГАРИЯ?
Анкета на „Делта Те“, проведена по желание на читател, показа, че от 55 произволни гимназисти 12 предпочитат „Левски“, 13 са
фенове на ЦСКА, 10 на „Локомотив“
− Пловдив, 9 са запалени по „Ботев“
−Пловдив, и само 6 гласуваха за
„Берое“.
Провела: Камелия ПЕТРОВА
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TER е горчив
Обичате ли кокароматен алкохол
тейли? А можете ли
да намерите всички- на спиртна основа
те им съставки? Въ- (абе казва му се и
обще знаете ли как- горчивка) с екзово
представляват тични билки и цвеповечето от екзо- тя. Произлиза от
тичните алкохоли, Ангостура, Венецуела. Има интересна
които се изполистория, но няма
зват в някои
да ви пълня глаот любимите
вичките с нея.
ви коктейли?
Единственото,
Тъй
като
което ще кажа, е,
предполагам,

Това-онова за
някои по-екзотични
алкохоли

че отговорът ще е
не, се почувствах
отговорна да ви
светна по въпроса!
Само да ви кажа, че
тази статия не подстрекава никого към
употреба на алкохол. Дори напротив.
Колкото повече знаете за различните
видове
алкохоли,
толкова повече ще
се възпирате от безпаметните напивания с FLIRT и дъъъългите разговори
после с тоалетната.
Пък и не че нещо,
ама коктейлите са
доста по-вкусни, поизискани и правенето им впечатлява и
двата пола (особено
по- екзотичните).
Сигурно сте чували имената на много
съставки, без те да ви
говорят нищо? И си
въобразявате, че не
могат да се намерят
в България или са на
безбожно скъпи цени
(абе и двете до известна степен са верни),
ама все пак положението не е чак толкова отчайващо.
За начало реших
да започна с някои
от по-често използваните,
а
именно ANGOSTURA BITTER,
C A LVA D O S ,
MARASCHINO
и TIA MARIA.
ANGOSTURA BIT-

че само 5 души в целия свят имат оригиналната рецепта.
Тъй като е доста силен и горчив алкохол, се използват
много малки количества. (Vol 44%)
CALVADOS
е
френски алкохол от
ябълки (повече от 50
вида), подобен на
вино, но с по-наситен вкус. Наричат го
и
ябълково
BRANDY. (Vol 40%)
MARASCHINO
е безцветен италиански ликьор от полузрели
черешки
MARASCA (използват се като коктейлни череши) и много
подправки.
TIA MARIA е
ликьор, правен на основата на JAMAICA
RUM, но с аромат на
кафе Jamaican Blue
Mountain Coffee. Само за информация
ще ви кажа, че е много приятно на вкус,
но никак не е приятен моментът tette-atette с цената му.
Оригиналната TIA
MARIA е около 46$
бутилката.
Тези четири ги
научихте.
Ако
имате
интерес
към други, пишете на Делта Те
или направо питайте мен. Ако
ли не - ваша работа.
Пламена, 11 Д

Спорт

19 май 2005 г.
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Как да влезем бързо във форма за лятото.. ?!
Идва лято, време е за море. Колкото по-горещо става,
толкова по-оскъдно ни се иска да се облечем. Но това се
оказва проблем, при положение че зимата сме попрекалили с
хапването. Помислете за морската почивка, която ви очаква, за младите хубавици, дефилиращи из улиците, демонстрирайки новите летни колекции, по-оскъдни дори от миналогодишните. Едва ли някой от вас би предпочел да изпича на
плажа торба от подкожни мазнини и отпуснати крайници,
вместо стегнато и хармонично оформено тяло, нали? Ами
тогава вземете се в ръце, зарязвайте компютъра, ставайте и излизайте навън. Намирате се в перфектното време
от годината, за да се опитате да промените нещо. Настъпващите месеци са най-подходящи за смъкване на някой и
друг излишен килограм. Зимата неусетно се изплъзна и пазарът вече изобилства от храни, далеч по-полезни от всичко,
с което сме се тъпкали до преди два месеца. Така че вече оправдания не се приемат. А именно храненето е това, с което
при добра воля и желание можете да внесете тялото си в
ред, от който после да извлечете успехи. Сами разбирате,
че като за начало може да промените начина си на хранене:

1. Захарни изделия - не
консумирайте повече от 120
г прости захари, защото предизвикват инсулинов шок и
се отлагат като подкожна
мазнина - обратното на това,
към което се стремите.
2. Месо - консумирайте
само чисто месо. Най-подходящи са бяло пилешко,
телешко или риба, защото
са по-чисти откъм мазнини
за разлика от свинското,
например.
3. Млечни продукти прясно мляко е желателно
да се приема на гладно, без
комбинация с други храни.
Кашкавал или топено сирене не са подходящи в големи количества, защото са
трудно смилаеми.
4. Яйца - добрата комбинация белтък - жълтък е
4:1.
5. Сладолед - колкото и
да е горещо, желателно е да
го избягвате.
6. Пържени картофи избягвайте, ако са пържени
на тиган или с обикновено
олио. Използването на кокосова мазнина е друго нещо.
7. Газирани напитки забавят храносмилането,
смесени с храна, образуват
хубава торба отпред. Отделно от това развалят и
зъбния емайл.
8. Плодове - проблемът
На 14 май, събота, от
9 часа сутринта беше
проведен ежегодният
турнир по футбол в памет на нашия скъп ученик, съученик, приятел и
футболист Георги Генин.
Първи на терена се
срещнаха сборен отбор
на 12 клас и сборен отбор
на 9 клас. В началото мачът беше доста равностоен, но в крайна сметка
обаче опитът си каза думата и мачът завърши с
победа на дванадесетокласниците - 6:2.
Вторият мач проти-

при тях е, че съдържат фруктоза. Нейното разграждане в
организма се извършва бавно и трудно, при което голяма част от нея се преобразува в мазнина и се отлага под
кожата. Незаменимо предимство, обаче, е разнообразието от витамини, което
предлагат. Витамините работят с имунната система, а
това прави организма ви укрепен и издръжлив на външни атаки. Най-добре е, ако
плодовете се приемат в първата част на деня, до 13-14
часа. Това е времето, в което
метаболизмът на тялото е
най-засилен и е в състояние
по-бързо да разгражда приетите от вас вещества.
9. Алкохол - независимо
дали сте почитател на трезвото мислене, или не, сигурно сте наясно с отрицателното действие на алкохола
върху вашия организъм. Но
една чаша бяло или червено
вино веднъж седмично може
да бъде и полезна, особено
ако виното е младо.
10. Тютюн - никотинът
унищожава белодробните
ви клетки. Това означава, че
приемате по-малко кислород, отколкото получава
един непушач. Добре е да
знаете, че мазнината се изгаря чрез аеробна дейност,
тоест интензивно движение,

при което изразходвате големи количества кислород.
Ако сте пушач, се обричате
на по-малко аеробно изгаряне на мазнини. И това е
един от многото проблеми,
заради които си струва да
зарежете цигарите.
11. Зеленчуци - наблягайте на тях. Особено на такива, богати на хранителни
влакна като зеле, спанак,
броколи, моркови.
Ако сте решили да сваляте килограми, е удачно и
да изтеглите последното си
за деня хранене в по-ранен

потите над доскоро забравеното от вас тяло, можете да
тренирате и на открито или
в домашни условия (ако
имате базата, разбира се).
Това, с което трябва да се
заемете, е кардио тренировка. Това е тренировка, при
която подлагате тялото си
на интензивна физическа
дейност и изразходвате голямо количество кислород аеробика. Кардио тренировката спомага за намаляване
процента на подкожни мазнини, подобряване функциите на сърцето, подобрява-

час. Добре е например да
вечеряте най-късно в 19.00
часа, след което да не слагате друго в устата. В края на
деня метаболизмът на тялото ви е най-забавен и приетите от вас храни се разграждат значително по-бавно. Яденето непосредствено
преди лягане също се счита
за грешно, особено ако храната е богата на захари или
сложни въглехидрати, които просто ще се складират
от тялото ви като мазнина.
Подходящата храна е само
едната част от това, което
ще ви помогне да влезете
във форма след дългата застояла зима. Другото, с което трябва да се заемете, е
движение. Ако се притеснявате от това, че във фитнесзалата ще ви гледат как се

не на кръвообращението,
намаляване на стреса, повишаване на тонуса на тялото.
Основните видове кардио дейност са няколко:
1. Тичане - има най-широко разпространение и е с
висока ефективност. Изберете умерено темпо, което да
поддържате между 15 и 60
мин. Оптималният вариант е
около 30-40 мин. Можете да
опитате и с промяна на темпото, като тичате 30 сек. на
80-85% от максимума си,
последвани от 1 мин. ходене
и това в продължение на 2025 мин. В зависимост от вашия опит, можете да изберете и друга стратегия с 1 мин.
спринт на 80 - 85%, последвана от 2 мин. ходене.
2. Колело/Велоергометър - предимството е, че за
по-пълните хора е по-удач-

но от тичане. Също така не
крие опасност от контузии и
не натоварва силно ставите.
Върти се на минимално натоварване на педалите и с
висока интензивност отново
със същото продължение.
3. Плуване - отлично е
при кардио тренировка. Може да се изпълнява продължително с ниска интензивност или за кратко, но с висок интензитет. Недостатъкът е, че за оптимален ефект
трябва да се плува правилно.
4. Скачане на въже това е друг разпространен
метод, при който се подлагате на висок калориен разход. Най-подходящото време за кардио тренировка е
първата част на деня. Найдобре е, ако го правите сутрин на гладно. Причината е
в това, че една такава тренировка засилва вашия метаболизъм и поетата след тренировката храна се разгражда по-бързо от организма ви
и отлага много по-малко
мазнини. Засиленото топене
на мазнини се задържа такова през целия ден. Приемането на въглехидрати или
мазнини преди тренировка
намалява нейната ефективност. Честотата на кардиото
може да е от 3 до 5 пъти
седмично, като между отделните тренировки не е
добре да има повече от 48
часа, защото ефекта от последната тренировка се губи.
Е, това е в общи линии! Не
е толкова трудно, нали? Все
пак с желание и постоянство всичко е напълно постижимо. Спрете да отлагате
„ремонта“ за утре, започнете още днес. Нима не ви се
иска да имате хубаво и хармонично тяло, да бъдете
във форма, да се чувствате
добре и хората след вас да
се обръщат?... Знам, че ви
се иска... Ами тогава заредете се с позитивна енергия
и го направете заради себе
си...

В памет на Георги Генин

вопостави 11 и
12 клас в предполагаемото
дерби на турнира. Полувремето завърши все пак с предимство на 12-и клас −
Цецо от 12-д (именно класът на Генин) вкара в самия край за 2:1.
През втората част
двата отбора се впуснаха в оспорвана битка. В
крайна сметка обаче мачът завърши с победа на
по-големите 6:1. Капитанът на отбора на дванайсетокласниците - Гущерски, пък получи приза за

голмайстор на турнира с
5 отбелязани гола и наградата - футболна топка.
Третият мач от турнира противопостави на
терена 9 и 11 клас. Тази
среща завърши изненадващо или може би не чак
толкова изненадващо, като се има предвид добрата игра на 9-класниците,
с тяхна победа 3:1. Сигурно се чудите как се

представи 10-и клас. Ами
правилният отговор е
никак. Те дори не се появиха, за да почетат паметта на своя съученик,
и така освен служебни
загуби в трите си мача
показаха, че май имат
нужда от сериозни разяснения на думи като отговорност, задължение и
уважение.
В последния двубой
от турнира в символичен

мач класът
на покойния Георги
след 1:1 в
редовното
време и изпълнение на
дузпи победи шампионите на турнира 12 клас.
Така към 14 часа, след
вдигането на купата и
раздаването на призовеКласиране
1. 12 клас
2. 9 клас
3. 11 клас
4. 10 клас

точки
9т
6т
3т
0т

Миро, 12 К
те, всички си тръгнаха
весели и приятно замаяни след изпълнения с емоции и вълнения съботен
ден.
12 клас- 9 клас
6:2
11 клас -10 клас 3:0
10 клас - 9 клас
0:3
11 клас - 12 клас 1:6
9 клас - 11 клас
3:1
12 клас - 10 клас 3:0
гол-разл.
15-3
8-7
4-9
0-9

Спорт
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Бойните изкуства
Нещо повече от кръв и юмруци

Отляво надясно: Николай,
Явор, Буфера и Генчев

От страница 1
Основните извори
на доказателства за това са свързани с известното в цял свят Кунг
Фу (в превод тежка работа) и манастира Шаолин в провинцията Фукиен. Много от техниките в китайските бойни изкуства обаче дължат своя произход на
едно друго влияние - на
индийския монах Бодидарма, след чието пристигане в Китай били усвоени много нови похвати и знания. Като говоря за принос, не мога
да не спомена и японците с Окинава и Киокушин Карате, както и
корейците с Тае Куон
До и Айкидо, чиято роля върху този спорт
днес е също значителна...
Днес в България се практикуват доста стилове, като сред
най-известните и широко разпространени са
Карате Киокушин, Тае
Куон До, Айкидо, Да
Дао, Шотокан, Джудо,
Кендо и други. Тези изкуства имат клубове и
членове из цялата страна, голяма част от които са в нашия град
Пловдив, който е с едни
от най-силните школи
по карате в цялата
страна. Миналата година в 10-та палата на Панаира бе проведено Европейско Първенство
по Карате Киокушин,
на което българите
прибраха значително
количество от медалите в различните категории. Така че, бабаити и
заядливци: „Внимавайте на кого крещите в
автобуса или пък кого
„благославяте“ на улицата. Човек никога не
знае,... а и външният
вид понякога жестоко
лъже...“
Защо да си губя
времето с това? В основата на отговора е
замисълът: Заради самия себе си. От една
страна, бойните изкус-

тва, бидейки спорт, ни
дават всичко онова, което може да ни даде
всеки (е почти всеки)
друг спорт - добра физика, издръжливост,
пъргавост, енергичност. А и между другото доста добра визия.
Не знам как сте със самочувствието за външния си вид и излъчване,
но гарантирам, че ако
тренирате, ще се почувствате стократно
по-добре отпреди... А
сега нека да поразсъждаваме малко върху
първата думичка от
заглавието - бойни. Тази думичка всъщност
се явява разковничето
на вашия проблем.
Всеки от нас си има
своя или своите зли демони още от детството, та и до ден днешен „дебелото кюфте“, което ви взимаше парите
за закуска в училище.
По-късно - гаменът от
махалата, който ви
малтретираше и бъзикаше, и то не къде да е,
а пред момите на седянката. И още по-късно (дано никога да не
ви се случва), големият
лош чичко (по-добре да
не коментирам неговите действия)... Е, ако
решите да си губите
времето в трениране,
бихте могли да решите
голяма част от тези
проблеми или най-малкото бихте имали доста по-голям шанс дори
да не се замесвате в тях
(дано ме разбирате
правилно). Въпрос: А
как така въобще да не
се замесвам? Как да
стане това?. Отговор:
Ами както вече казах,
респектът, който поражда фактът, че тренирате, не е за пренебрегване. Сега пък нека
поразсъждаваме върху
втората думичка от
заглавието - изкуства.
Каратето не е просто
спорт. То е житейска
философия, учение за

света и хората, а и както казва великият Мацутатцу Ояма, път към
духовно, а и физическо
безсмъртие. Сред малкото неща, които бих
споменал като задължителни добродетели,
които човек възприема
и възпитава след докосването си до тези
изкуства, са уважение,
дисциплина и, разбира
се, желязна воля и несломим дух. И ако тези
причини все пак не ви

стигат, то тогава просто затворете очи и си
помислете колко бой,
срам и унижения ще
изядете и колко комплекси за малоценност
ще си създадете в бъдеще заради своята духовна и физическа слабост и безформеност.
Не ви ли побиха вече
студени тръпки, а?
Как да успея в начинанието? Ако вече успешно преминахте втора стъпка, е добре да
затаите дъх... Защото в
отговора на третия
въпрос е ахилесовата
пета на 99% от хората...
Ами няма какво да ви
залъгвам повече. Отговорът е кратък. А начинът - един-единствен: с
много, много, ама извънредно много тренировки, пот, труд, лишения и жертви. Без цигари, с по-малко дискотеки, без бира и мезета и
с по-малко сладки ду-

пета... Забравете любимата половинка поне
през седмицата. Ако се
справите с това изкушение и се отдадете на
тренировки през делника, weekend-а ви ще бъде много по-готин и интересен (казвам го от
собствен опит)...
Заслужава ли си? А
вие как мислите.? Ей,
пичове, не унивайте!
Знам! Въобще не е лесно, но предизвикателството определено си
струва. Не бъдете като
99% от останалите
около вас (* в Пловдив
са и доста по-малко?),
бъдете различни, бъдете силни, не се предавайте, за да станете
накрая внушителни и
много можещи. Далеч
съм от мисълта, че
всички ще се втурнете
да ставате супермени.
А и моля ви, не го правете. Щото какъв е
смисълът да си супер-

мен, ако всички около
теб са. Пък и ако станете, ще вземете да изядете хляба на доста хора.:)... Но ако все пак се
решите и... успеете, ще
стигнете до една интересна истина - че освен
всичко останало с трениране в дожото (залата за тренировка) ще
намерите доста повече
приятели, отколкото с
киснене, пушене и алкохолно интоксикиране в дискотеките, нощните барове и кафенетата... Да, пътят към
женското сърце изглежда кратък, когато
пред вас стои яко гадже
и върти кръшна снага
на дансинга... Обаче
крачката към нея се
прави много по-лесно,
ако преди това сте прекарали 2-3 часа в дожото...:) Нещо повече, тогава може и тя да направи първата крачка...
Genchev, 12 К

Интервю с капитана на футболния отбор на
ЕГ „Пловдив“ Димитър Гущерски за туй-онуй
Лични данни:

Роден на 10 август 1986 г.,
випуск 2005, Г клас
Ръст: 184 см, тегло: 72 кг,
Пост в отбора: център-нападател.
Предпочитание: Играта с
глава

- Първо не мога да не те
попитам кога и как се запали по футбола?
- Ами беше доста отдавна
(смее се)... Спомням си първия
мач, който гледах по телевизията, беше финалът за КЕШ
през 1994 г. Играеха Милан и
Барса. Росонерите биха с 4:0 и
оттогава им симпатизирам. А
и лятото на същата година нашите национали направиха фурор в САЩ - как да не се запалиш по футбола...?!:)
- Значи си фен на Милан,
а?
- Да, определено. Според
мен те са най-големият отбор
в света в момента. А като цяло
предпочитам италианския начин на игра. Той може да е
много затворен и предимно да
се мисли за защитен, но именно там си проличават големите голмайстори, на които им е
нужно едно положение, едно
докосване на топката, за да решат мача. А и точно затова се
кефя най-много на Андрий
Шевченко, за който футболът
е като детска игра. Винаги съм

се стремял да бъда като него
на игрището.
- Защо гимназията не
участва в турнира между
училищата в Пловдив?
- Първо, защото мачовете се
играят на стадиони с почти
стандартни размери и всеки отбор е от по 11 човека. А и участниците в другите училища се
занимават професионално с
футбол, а ние в училище играем
футбол на хандбалните игрища.
Предишните години се провеждаше турнир между езиковите
гимназии от цялата страна. Сега се работи по възстановяването на този турнир. Иначе всяка
година се провежда турнир в
чест на Георги Генин.
- Смяташ ли, че футбо-

лът в училище има бъдеще?
- Ами ако футболът
остане без бъдеще, то не
знам какво тогава трябва да кажем за другите
спортове...?! Но все пак
ми е тъжно да отбележа,
че от училище нямаме
никакви сериозни външни изяви, които да са успешни. ЕГ Пловдив никога и не е имала особени традиции в този
спорт, което лично мен
въобще не ме радва. Иска ми се да има по-сериозно отношение към
футбола от страна на
ръководството, което обръща
доста по-специално внимание
на волейбола и баскетбола.
- Какво обичаш да правиш
най-много?
- Любимото ми занимание
е да избягам от някой час, да
ида на футболното игрище и
да вкарам някой и друг гол. А
когато метеорологичните условия не са подходящи за футбол, играя по коридорите на
общежитието, което много не
се харесва на възпитателите...
- Нещо за феновете...?
- Ами... по-скоро за фенките искам да кажа, че момичетата на ЕГ Пловдив са най-готините в цял Пловдив, а може
би и в цяла България...
Интервюто подготви:
Genchev, 12 К

C M Y K

Смейте се, по дяволите
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БиСеРи
(план на дъската)
Теорема... (много важна, изключително важна, страшно важна)
 - Успоредни
прави са тези, които
никога през живота си
не се пресичат.
- А колко дълго живеят?
Изкашлях се, видяхте ли?

Не ме напъвайте
този час, щото...
Точка = ъгъл, на
който са отскубнати
рамената.

Чисто и просто полицай след баня.

Емпиризмът е учение, според което опи-

Циганският Биг Брадър
минирани Манго, Хасан и Айше, а така се казват 28 души от
всичките 36. В крайна сметка
доброволно си тръгват по трима от всяка група. След тяхното заминаване къщата мистериозно остава без одеала, батерии за чешмите, мокет, помпа на джакузито и дръжки на
вратите.
Втори месец: Досега няма
успешно завършена мисия, понеже още на първите елиминации са изхвърлили оня Хасан,
дето е учил първи клас и след
това няма кой да чете условията. В крайна сметка съквартирантите са с около 200% на
минус от бюджета. Няма за
ядене, изпушили са храстите, в
боклука също няма нищо, бубите също са изядени, а в
крайна сметка спира токът, защото някой е прибрал жиците.
Пак е време за нонстоп секс.

Култур - просташко

Седя си аз на
Отворения
Прозорец
Отправил поглед към
Липата зад
Комина на
Алената къща със
Зеления двор
Ах, колко е
Хубаво
Сопол...
Отново отправил
Поглед
Отвъд
Липата зад комина
Мисля отнесен към
Новите простори
Отворени в
Галактиката
О, мисъл

(Сопол...)
Изваяна от
Творческия
Ъгъл на човешкия
Полов гений!
Не мога да
Анализирам
Луковата ти
Измамена същност
Душевно-философски бродя аз
Усамоте сред
Хуманно-философските
Идеи, които карат
ме да
Екзалтирам като

ЕКИП „ДЕЛТА ТЕ“

Петя МИТЕВА, Камелия ПЕТРОВА,
Ивайло ВАСИЛЕВ, Катерина ЗАХАРИЕВА
е-mail: deltate@gmail.com
Този вестник е осъществен с помощта и
съдействието на ИК „Марица“ - Пловдив

Три месеца след края на
шоуто: Телевизията е фалирала, програмата е закрита, но
никой не се е сетил да изведе
съквартирантите и т.н.

Кухо дърво
Застинало зад зид
Иззидан със задни
мисли на
(Сопол... )
Титанично-агностицистично
Екзистенциална волунтеризация
Нищожеството
Ницше, който
Целият е с кал покрит
Идиотизирайки света
Ядосан.

Vlade

ВИЦ

Първи ден: Голям купон по
случай, че сите роми заедно са
събрали 12 души, които не са
роднини помежду си. Освен
това са сами в цял апартамент
300 квадрата. Йедене и пиене
на корем, докато е още чистичко.
Втори ден: Оказва се, че
съквартирантите не са 12, ами
36 човека, защото всеки е донесъл в куфара си по двама
свои роднини.
Трети ден: Водата в джакузито е газирана, ама става за
пиене. Съквартирантите са недоволни, защото в изповедалнята няма тоалетна хартия, а
пликовете от мисиите много
драскат.
Четвърти ден: Нонстоп
секс, понеже няма друго за
правене.
Първа елиминация: Сериозен проблем, понеже са но-

тът е въз основа на
всичко.
Волята му вкарва
нови и нови идеи.

Волята е първоначалО.

- А кога е умрял?
- Няколко деситилетия по-късно.
Ето, виждате ли?
Аз съм обективен в субективността си.
Последният нов
урок, в който няма нищо ново...
Осми урок ще бъде началото на края.
Учител: ... госпожици, нямащи способността да са усвоили
нещо.
Ученичка: Значи
съм много тъпа?
Учител: Гениален
проблясък.
За човек, който е
тъп, си постигнал много.
Всички обиди в
моите думи са завоалирани комплименти.
 ... изговаря се

буквално.
Горе-долу това е
научната истина.
Такава случайност е съвпадението.
Днес много сте
неживи и това и на
мен взе да се предава.
Искам на Надя и
Надежда да им видя
уравненията. (Става
въпрос за един и същи
човек.)
Нека да не си губя мисълта. Трябва
все пак да говоря
смислено.

Защо
винаги
трябва да започвате
от втората част на съобщителното изречение?
Нещо не го чух
това. Май нещо не ми
звучи добре.
... примеси на някои аромати.
Да отбележа кои
ги няма. Надявам се,
че останалите няма да
дойдат.
Записахте ли 4
причини за 2 последствия?
Прочети си питането.

Не може да правите обратно грешен извод.
Петър, можеш ли
да четеш?

Това, което качествено се вижда, ...
Да говориш зад
гърба на някого не значи да говориш пред 25
човека за някого, а да
не го кажеш на никого.
Аз се автосамоиронизирам.

Всички влизаме различно умни секс?
и излизаме еднакво тъпи!
Отговорили:
- Виртуален какво?
***
Попитали и във френската
- Как момичетата от английс- гимназия:
ката ходят на училище?
- Знаете ли какво е виртуален
- С метли.
секс?
***
Отговорили:
- Каква е разликата между кро- Какъв секс?
кодил и момиче от английската?
Попитали в английската гим- Крокодилът няма мустаци.
назия:
- Знаете ли какво е виртуален
***
Попитали в математическата секс?
Отговорили:
гимназия:
- Какво, какво?
- Знаете ли какво е виртуален

Търсим спонсори!
Ако този вестник ви е
харесал и можете да ни
помогнете финансово или
искате да рекламирате
при нас, пишете ни
на deltate@gmail.com
C M Y K

