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После Джани Родари 
работил като начален 

учител. Той не притежавал 
специално образование, но 
имал талант да общува с 

децата. Често им разказвал 
измислени от него истории. 
Малчуганите посрещнали с 
възхищение новия учител. 
Джани Родари поднасял учебния 
материал под формата на игра. 

“В действителността 
може да се влезе през 

главния вход – 
казва по-късно 

писателят, но за 
децата е много по-

забавно, когато 
влязат през 
прозореца.”

Parkinson&Amplitude
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Ако можех да имам едно 
магазинче със две полички,
бих продавал ... познайте какво?

– Надежда! Надежда за всички.

През 1950 г. комунистическата партия го 
назначава за главен редактор на ново-
учреденото седмично списание за деца 
„Il Pioniere“ в Рим. 

През 1951 г. е публикувана първата стихосбирка 
на Родари „Книжка със смешни стихотворения“ и 
„Приключенията на Чиполино“. 
През 1953 г. той се жени за Мария Тереса Ферети, която след 
четири години му ражда дъщеря - Паола. През 1957 г. Родари 
полага изпита за професионален журналист. В 
периода 1966-1969, Родари публикува книги, а само 
работи по проекти с деца. 
През 1970 г. писателят е удостоен с престижната 
награда „Ханс Кристиян Андерсен“, 
която му помага да спечели световна известност. 
Родари умира от тежко заболяване на  
14-ти Април 1980 в Рим. 
До последния си ден остава комунист.
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П
риятно нещо е да 
има човек топла 
соба, самун хляб, 
парче сланина и 

няколко глави праз лук, пък да легне 
и да мисли, или да спи и да сънува. 
Приятно е, но да има и една от тия 
две болести: или млада жена, или 
стар ревматизъм; лежиш, лежиш, а 
мисълта ти като у немец, пълна и бо-
гата като готварница, 
дълга и безконечна 
като суджук - суджук, 
с който във виенския 
райстаг немците и 
маджарите бият по 
главата славянските 
депутати; а въображе-
нието ти като у арапин, силно и ос-
тро като тюмбекия - тюмбекия, която 
е крайно полезна за краставите наро-
ди, - пламенно и възвишено като дим. 

Дим, дим! 

 Христо Ботев
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Само едно малко, тясно, за-
щитено с железни пръч-
ки прозорче светеше още. 

Това прозорче беше равно със са-
мата земя и откриваше същест-
вуванието на една будна кръчма, 
с каквито бяха богати по онова 
време браилските пиаци. ако се 
приближеше някой до ниската 
врата на тая кръчма и надникне-
ше хубаво над нея, щеше да види 
благодарение на слабата видели-
на, дошла от един близък фенер, 

една вапсана дъска със следующия 
надпис: Народна кръчма на Зна-
меносецът! Такива чудновати 
надписи бяха на мода по онова 
време. всяко кафене, държано от 
българин, имаше своята девиза; 
всяка кръчма, посещавана от 
българите, се гордееше с някакъв 
гръмлив или безсмислен надпис; 
над тая се четяха думите: Българ-
ский лев; над оная названието: Фи-
лип Тотю, храбрий Български войвода; 
над третя думите.

нЕМили-нЕдраги
Иван Вазов

Я надуй, дядо, кавала,
след теб да викна - запея
песни юнашки, хайдушки,
песни за вехти войводи -
за Чавдар страшен хайдутин,
за Чавдар вехта войвода -
синът на Петка Страшника!
Да чуят моми и момци
по сборове и по седенки;
юнаци по планините,
и мъже в хладни механи:
какви е деца раждала,
раждала, ражда и сега
българска майка юнашка;
какви е момци хранила,
хранила, храни и днеска
нашата земя хубава!
ах, че мен, дядо, додея
любовни песни да слушам,
а сам за тегло да пея,
за тегло, дядо, сюрмашко,
и за свойте си кахъри,
кахъри, черни ядове!

„Дали 
се зора 
довърши, или 
се двенощи 
смесиха?“

 Политическа зима
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По думите му съ-
дебните кадровици 
не могат да вземат 
никакво решение по 
отношение на съдий-
ката преди да стане 
ясно дали тя ще бъде 
обвиняема или не. То-
доров обаче не комен-
тира хипотезата в 
етичния кодекс на ма-
гистратите, според 
която дори наличието 
на съмнение е доста-
тъчно, за да се приеме, 
че е налице уронване 
престижа на съдебна-
та власт.
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„ако се стигне до безизходица 
след парламентарните избори, 
това ще задълбочи кризата в 
страната. няма значение дали 
след тях ще има коалицинно 
правителство, програмен 
кабинет или широка коалиция 
- всичко е по-добър сценарий 
за българия от това да се 
отправим към нови избори.“

Субсидирана заетост

Първата мярка на правител-
ството е да създаде програ-
ми за субсидирана заетост. 
размерът на финансиране-
то, както и броят на лица-

та, които ще могат да се възползват от 
програмите, също още не са определени и 
ще зависят от евентуалните резерви в 
бюджета.
на допълнителна помощ от държавата 
ще могат да разчитат домакинствата, 
чийто доход не им позволява енергийни 
помощи, защото надвишава установения 
праг с максимум 10 лв. Прагът за помо-
щи за отопление се определя според броя 
лица в едно домакинство и варира между 
четири и пет пъти от гарантирания ми-
нимален доход, който е 65 лв. Това озна-
чава, че за енергийни помощи се класират 
семейства с доходи под 400 лв. на месец, 
но конкретната сума е различна, ако в 
домакинствата има възрастни, хора с 
намалена трудоспособност, ученици, или 
лица с увреждания. размерът на помо-
щта също ще стане ясен по-късно, но е 
ясно, че плащания ще се отпуснат на 31.6 
хил. души.

журнал
изду 
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съдържание
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