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СТУДЕНТСКИ СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

ПЪРВИ РАЗГОВОР ЗА МЕДИАЦИЯТА 

 

Замислих се на лекцията първа 

и ново вдъхновение ме обгърна - 

и казах на колегата до мен –  

това е нещо ново, днес съм озарен -  

не беше убеден, затова и продължих 

и доста аргументи му разкрих: 

„Помисли си добре и после реши 

дали съм прав, а системата греши: 

Откакто свят светува люто спорим, 

с мълчание враждуваме или пък ядно си говорим 

и прави сме за нас самите, другите – за тях си, 

и често през съда със ближния се борим... 

А днес разбрах, че има нещо друго, което е модерно и различно –  

разказвам ти, за да се убедиш и после да разпространиш. 

Медиатор е професия благородна, 

но не толкова популярна на почва родна... 

  Да, лесно е да скараш, но не толкова лесно да сдобриш... 

Затова с железни нерви е добре да се снабдиш... 

Виждам, че ти стана интересно, затова си позволих 

Да предам материята с кратък стих: 
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М ислим и чувстваме различно, 

  Е, разни хора сме – това си е логично... 

Е дин живот живеем и това, което знаем 

  приемаме за вярно, за чуждото нехаем... 

Д али сме прави или не – кой ще отсъди -  

  за истина копнеем, не за присъди...  

И чакаме с години друг да каже, 

  ако успеем фактите да му покажем...  

А има начин нов – печелим всички, 

  и то без дело, и пестим парички... 

Ц еним отсрещната страна,  

  разбираме проблема... 

И всичко странно бързо и спокойно 

  се случва като отведнъж... и 

Я сен е въпросът, отговорът - лесен... 

  Използвай   М  Е  Д  И  А  Ц  И  Я  – животът става песен! 

 

 Мюйессер Солак,  

спец. „Право”, задочно обучение 
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МЕДИАЦИЯ ПО  БЪЛГАРСКИ 

 

Демокрация, либерализация, приватизация ... 

Пощуриха с думи неразбираеми цялата нация. 

И тичат хора от села и колиби да дирят правда 

из градовете ни сиви. 

 

Чул нови термини купешки, 

облякъл си и Ганьо новите дрешки 

и хукнал да дири в градски условия 

друг да му реши проблемите с демократични пособия. 

 

С негова Пена развод е захванал. 

Ще дели имане – ниви и къщи,  

а невестата се не дава и тя се мръщи - 

люта и кисела ще участва в двубоя, 

ще съска, ще хапе, но не пуска изгодата своя. 

 

Молба подаде Ганьо при съдията, 

написа в нея, че не ще вече да си вижда жената. 

Но вилата си иска, заедно с колата, 

а никъде дума не спомена за децата. 

 

И мисли си Ганьо, че делбата лесно ще стане. 

Пена е глупава, не бе трудно на младини да му пристане. 

Адвокат опитен, мастит ще си наеме 

и тъй ще подреди бившата изгора, 

че гола и боса по пътя си ще поеме. 

 

Но съдията се оказа на друго мнение 

и отсъди той по свое усмотрение - 

на децата Ганьо да плаща издръжка, 

къщата новата на тях и майка им да остане 

и няма как да изкръшка. 

 

Адвокатът даде умно предложение. 

Имало способи от ново поколение.  

С Пена да идат на медиация, че  
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туй било хем евтино, 

хем модерно чедо на таз демокрация.  

 

И сключиха Ганьо и Пена споразумение, 

тури се край на едно разединение. 

 

 

Венцислава Руменова Ангелова,  

спец. „Право”, задочно обучение 
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   КОНСЕРВАТИВЕН ИЛИ ПРОГРЕСИВЕН? 

 

    В този ясен слънчев ден 

    облак май се е задал. 

    И конфликта пак витае 

    микро, мезо или макро, 

    пък дори при мен и батко. 

 

    Фройд го каза, че е в нас. 

    Маркс на класа даде глас. 

    Кой печели, кой загуби в таз война, 

    кой ще каже как ще свърши тя? 

 

    Светъл лъч от облак появи се, 

    доброволно той на таз земя яви се 

    спора той затиши за всяка от страните. 

 

    Светлината в този спор безкраен 

    жив посредник беше – Медиатор. 

    Медиаторът не е съдия,  

    той не даде своето мнение, 

    а показа пътя за решение. 
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    Негова задача беше  

    да се стигне до решение 

    за добро споразумение. 

    И когато пак се затъмни  

    ти отново го реши. 

 

    С време, нерви и пари             

    или със споразумение приключи. 

    Консервативен или прогресивен? 

    Изборът сега е твой, ако вярното  

    решение е в едно споразумение. 

 

    Ростислава Гаврилова Стефанова 

    спец. Право,  задочно  обучение 

 


