Изгони скуката от училище
(Есе)
Кой е по-по-най? Момчето, което мечтае да стане археолог или момичето, чийто поглед
е насочен към биологията?
Лесно е да мечтаеш, да се облегнеш на една страна и да мислиш за нещо, което се опитва
да влезе през отворения прозорец, ярко като слънчева светлина и многоцветно като дъгата. Да
се опияняваш от една незалязваща, несподелена юношеска мечта, съществуващата в сърцето на
място, където всичко е реално, всичко е възможно...
...Очакват ни временни застудявания, ниска облачност и превалявания от дъжд...
Ето го първия дъжд за септември.И края на една мечта-след тройката по биология
разбираш, че без да препишеш на теста нямаш шансове и се разкайваш, че се опита да
назубриш толкова много информация.
...Температурите ще паднат до нула градуса по Целзий, а през цялата седмица ще има
гръмотевични бури....
Признаваш, че историята ти е интересна, но нямаше начин да кажеш на учителката, че
Хайнрих Шлиман и Троя са по-интригуващи от Карл Мартел и се питаш дали наистина
заслужаваш тази двойка. И в училище научаваш как да станеш едно Отлично Нищо – без мечти,
затворен и смачкан между страниците на неподписан бележник, отчаян от поредното
предсказуемо фиаско.
... Синоптиците от дни предвещават първия сняг, а времето става все по-студено...
Но от кой счупен прозорец влезе скуката в класната стая? И защо започна да заобикаляш
училището, да минаваш по другия тротоар? А знаеш ли какво всъщност сломи духа ти?
Не беше времето, не бяха мечтите...
...Първият сняг ни изненада, повечето пътища са труднопроходими. Очаквайте още
валежи и карайте със зимни гуми...
... не, не бяха заледените тротоари, не бяха напразните надежди... Това, което изпи
силите ти беше липсата на кураж и желание да следваш докрай целите си, да се бориш със
студа, да се бориш със себе си... Този път повярва на сляпо, че пред теб има пропаст – дори не
се опита да я прескочиш, отказа се, предаде се. Няма по-точно определение на думата „провал”,
но сега няма да ти говоря за дефиниции – знаеш предостатъчно безинтересни, измислени и
непотребни термини. Осъзна ли, че изгуби надеждата си някъде в изписана тетрадка през
годините, окова успеха си и постави горна граница на мечтите си. А преди в теб още гореше
пламъкът на устременост, амбиция, усмивка грееше на лицето ти... Защо ме гледаш с
недоверие, не беше ли точно така?
...Наближават Коледните празници, гарите и аерогарите са претоварени от пристигащи и
заминаващи, стотици полети са отменени заради лошото време...
Още можеш да си пожелаеш нещо – Коледа е!
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Аз не се предавам лесно и ще си пожелая нещо и за теб, знам от какво се нуждаеш:
„Честита Коледа! Желая ти успехи в училище и сила да сбъднеш мечтите си. Искрено ти желая
час в който свободно да дискутираш теми, свързани с различни аспекти на науката, да се
чувстваш свободен да зададеш въпрос, който наистина те вълнува. Да не записваш какъв е
климатът на Австралия на лист, който по свое желание никога не би прочел, а да разкажеш
книгата „Аз, Клавдий” на учителя и онези, на които им е интересна. Да разбираш, да изказваш
собственото си мнение смело вместо да прелистваш безцелно илюстрирания учебник по „кой
беше предмета?” и вярваш на сервирани на бяла покривка факти. Ще се учудиш на моето
пожелание и почти няма да ми повярваш, като ти кажа, че ако не се интересуваш от география
няма да те изпитват, а в часа ще разкажеш на класа за любимия си град. Но тъй като обичаш
много повече биологията, ще получиш свободно време да прочетеш учебника и да се справиш
перфектно на контролните. Така предметите история, биология, география и психология ще
станат наистина интересни като поле за разсъждения, въпроси, отговори и ще има техни
заклети симпатизанти. Разбира се, че на формулите по физика няма какво да им се обсъжда,
затова точните науки ще изучаваме най-прилежно.
Не сме ли вече достатъчно съзнателни сами да разберем, че цифрата в дневника не е
стимул за зазубряне на информация, а чиста проба губене на време? Нека сами предначертаем
пътя на собственото си бъдеще, нека Бъдем, а не само Бяхме!
На мен ми звучи прекрасно – свобода, избор, промяна, сбъднати мечти...
Е, Весела Коледа и Честита Нова Година!!!
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