
„Моите приятни занимания в домашни условия” 

 Макар под карантина, всички имаме с какво да се 

забавляваме. Помислете си, ако всичкото това се беше случило 

преди години, когато е нямало технологии и хората са си лягали в 

21:00ч., а не в 03:30ч. сутринта (като мен). Въпреки че никой не е 

казал, че телефоните и компютрите са единствените източници 

на забавление, макар за днешните тийнейджъри да е така. Ако ти 

си един от тях и искаш това да се промени, попаднал си на 

правилния човек! Сега ще ти представя някои от нещата, които 

направих, за да не изпадна в скучреска (това аз си го измислих, 

означава „от толкова скука, че чак получаваш треска“).                    

 Всички знаем, че сами няма да се насърчим да правим 

нещо, така че първо си изхаби батерията на телефона, просто да 

не те разсейва, след което го сложи на зарядното, защото всички 

знаем, че ще се измориш от ставането от дивана, камо ли да те 

накара човек нещо да свършиш, за това винаги трябва да имаш 

резервен план – телефонът да е зареден, за да можеш после пак 

да се излегнеш на диванчето.                                                                             

 След всичкото това стоене вкъщи, с моето семейство си 

станахме доста близки, та започнаха да забравят да почукват на 

вратите преди да влязат, за това реших да направя като онези 

табелки, които ги има по вратите на магазините – open/close, ама 

ако и вашата майка казва „тъкмо сложихме новите врати и ти 

искаш да ги окепазиш“(това че те всъщност не са нови, а са 

сложени, когато аз съм се родила, т.е. преди 15г., нея не я 

интересува, важното е да ме предупреди, че ако направя нещо аз 

ще си го изчистя, поправя, купя и подобни) , просто  направете 

като мен – от картон си изрежете табелка и напишете на едната 

страна „свободно“, а на другата „заето“ и я сложете на дръжката 

на вратата на тоалетната и повече няма да ви притесняват докато 



си вършите работата там. Но пак повтарям, ако майка ви е като 

моята просто няма да ви се получи, защото не стоя повече от 10 

мин. на дръжката и мама ми я връчи и ми каза „с твоите 

измишльотини, ако обичаш, само в твоята стая“ и мисля, че ми 

отне повече време да я разубеждавам, че това е добра идея, 

колкото ми отне всъщност да направя табелката……                                  

 Продължавам със следващото, което всъщност е нещото, 

което трябва да направиш веднага след табелката, защото всички 

знаем репликата „ти нищо не вършиш в тази къща, а само боклук 

правиш“, та и аз реших да измия прозорците, но ви казах в 

началото, че едва ще станете от дивана, а аз тук ви карам да 

чистите прозорци, така че и само един да измиете пак е нещо 

(всъщност и аз измих един). Но повтарям, ако вашата майка е 

като моята, нещата няма да се получат през тази карантина – 

вместо да ми каже „благодаря ти, че ми помогна“, тя ми отговори 

„А другите кога ще ги измиеш?“ и продължи с „абе маме, сега ли 

се чистят прозорци, не виждаш ли, че е облачно и ще вали, на 

нищо не съм ви научила теб и сестра ти“…….                                   

 Понеже само две неща, които да ядосат майка ми за един 

ден са прекалено малко, аз реших да направя курабии в знак на 

примирие и да й покажа, че все пак ме е научила на нещо. Всичко 

вървеше наред докато, не осъзнах, че никога повече не трябва да 

вярвам на рецепти в instagram, които ти изскачат като 

„спонсорирано“ от някой готварски профил….. Получиха се 36 

курабии….Няма лошо, но това да си сложил само 150гр захар на 

1кг брашно не е добра идея! За сметка на това бяха станали 

уникални, ама какво е курабия без тя да е сладка. Да не 

повярваш останаха само 3…ама стоят вече пети ден…..                          

 Идва бонус, защото не успях да ядосам достатъчно майка 

ми с курабиите, за това…. За вечеря щяхме да ядем крем супа с 

крутони и на мен се падна честта да правя крутоните. Нищо 



сложно – режеш хляба на кубчета и го мажеш с някакъв вид 

мазнина, пъхаш го във фурната и чакаш….. Да де, ама майка ми 

не ме е чула, че си отивам в стаята и всяка си мисли, че другата 

ще ги изкара от фурната…. Ами чух ЙОВААААА и осъзнах, че 

всъщност току що съм си изкопала гроба. Крутоните вече не бяха 

кубчета хляб, а малки въгленчета, фурната пушеше, а стаята беше 

сякаш сме поканили гости – пушачи.                                                          

 Не знам до колко съм помогнала с различни занимания, с 

които да не ви е скучно, но се надявам поне малко да съм ви 

разсмяла и да ви напомня , че трябва да си стоите вкъщи, защото 

ако ме слушахте и изпълнявахте всички задачи, ами то майка ви 

ще ви накаже да не излизате никъде…..   

 Йова Ганева, 8в клас                                                                                                  

 

 


