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Прозвуча последният съдийски сигнал на Мондиала, зам-

лъкнаха вувузелите и изведнъж стана съвсем тихо. Но 

тази тишина не е само от замлъкналите вувузели в Аф-

рика — като че ли наоколо също е много тихо. Почти 

нищо не се случва в Съюза на печатарската индустрия 

в България, колегите са се пръснали — кой на почивка, кой 

по работа... Криза, криза, ама българинът не пропуска да 

направи почивката си — я на море, я на планина, я в чужби-

на... Работили–не работили, защо поне да не си починем? 

Тоя път май наистина го правим „като за последно“.

Какво пък, кризата ни умори, пък и „краят на света“, 

казват, наближавал — май това ще ни остане. Ех, ако бя-

хме така самоотвержени и в работата, сигурно много 

други „щяха да ни дишат праха“, ама не — не щем да рабо-

тим „като за последно“ и това си е.

Едва ли има друг народ (изключение може би правят 

само черногорците), който да има толкова „мъдрости“ 

за отлагане на работата — тя не била заек да избяга, 

щяло да я има и след нас, от нея се ставало гърбат, а не 

богат и други подобни. Така, не без политическата воля 

на едни и други управници, за стотина години и помен не 

е останал от „пословичното българско трудолюбие“, а 

ние от „прусаци на Балканите“ постепенно се превърнах-

ме в „бедните роднини“, а страната ни — в „задния двор“ 

(разбирайте го както искате) на Европа...

Кога, за Бога, ще разберем, че изходът от тази си-

туация не е загърбването на работата и търсенето на 

оправдания? Трябва ли да стигнем до хала на Гърция, за 

да предприемем корективни действия? Явно — да. Сега, 

като изпапкаме и резерва, наистина започваме да гоним 

зайците, ама дивите, защото питомните вече свърши-

ха, иначе няма да има с какво да се наситим...

Приятна лятна почивка!

Атанас Джажев

The final whistle of the Mondial is blown, the vuvuzelas are silent and 

suddenly it became very quiet. But this feeling comes not only from the 

silent vuvuzelas — it seems that all around us it is also very quiet. Al-

most nothing is going on in the Printing Industry Union of Bulgaria, our 

colleagues are scattered — some away on a vacation, others working 

…Sure, everyone complains about the crisis, but the Bulgarian people 

do not miss to go on a holiday — to the seaside, to the mountains or 

abroad … No matter if we have worked or not, why don’t we at least get 

some vacation? This time it seems like we are doing it as if there was 

no tomorrow.

Well, the crisis did tire us, and as they say, the end of the world is 

near — maybe this is what will remain. Alas, if we were similarly dedi-

cated to our work, maybe many others would have lagged behind us, 

but no — we do not want to work as if there was no tomorrow and this 

is the way it is.

There is hardly any other nation (the only exception might be the 

Montenegro people) who has so many „wise“ sayings for putting work 

off — the work, we say, is not a rabbit to run away, there will always be 

work, even when we are long gone, work does not make your rich, it 

makes you hunched, etc.

Thus, not without the political will of one or another ruler, in a mere 

one hundred years we could not find a trace of the proverbial Bulgar-

ian diligence, and we gradually transformed from the Prussians of the 

Balkans to the „poor relatives“, and our country is now the „backyard“ 

(read this as you please) of Europe …

When will we, in the name of God, understand that the way to get 

out of this situation is not putting our work off and looking for excuses? 

Should we get to the state of Greece in order to start undertaking cor-

rective measures? Apparently — yes. Now, when we deplete the re-

serve as well, we really will start chasing the rabbits, but will go after 

the wild ones, because the domestic ones are already done with, and 

otherwise there will be nothing for us to eat …

Have a happy summer holiday!

Atanas Djajev

Уважаеми читатели,

Можете да закупите списание полиграфия

и от книжарници „Сиела“.

София:

МОЛ София, бул. Стамболийски 101, етаж 2

Сити център София, бул. Арсеналски 2, етаж 3

Софийски районен съд, ул. Драган Цанков 6

КНИЖНА БОРСА БОЛИД, бул. Искърско шосе 19

Пловдив:

МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8, етаж 2

Съдебна палата, ул. 6-ти септември 167

Варна:

МОЛ Варна, бул. Сливница 201

Стара Загора:

Парк Мол Стара Загора, бул. Никола Петков

Велико Търново:

Съдебна палата, ул. Васил Левски 16

Лято е!
It is summertime!
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