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КОМСОМОЛ

Времето минава и минутите
спират само в нашите дела —
времето се мери от келтите
две стрелки на мисъл и крила

Късче вий от него ще получите —
то е вече в двете ви ръце
Бихте ли могли да се научите
от гласа на своето сърце.

да вградите в него топлината си,
вярата в своя здрав народ,
да вградите пулса и крилата си
в твърдия бетон на нов живот?

Тъй обикновени,  мимолетни сме,
ала миговете раждат век —
щом сплотената ни мисъл светне,
ще изгрее нов,  голям човек.

Затова от ранната ни младост
Комсомолът ще ни поведе.
Той ще ни посочи пътя верен,
светлата си цел ще ни даде.

Той ще ни сплоти и вдъхне сила —
и ще станат малките деца
на страната сигурна закрила
с предани на БКП сърца.

Нежна Динкова — IX б клас
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НА НАЗЪМ ХИКМЕТ

Боже мой,
  другарю Хикмет,
колко право
  и вярно
   го каза
че трябва
  да изгорим
на борбата
  на кладата.
Лъч от нас
  ще остане
във мрака
  да свети,
като маяк
  нереален
в океана
  на световете.
Ще сме обвеяни
в слава
  ще ни наричат
  «герои»
Но пак
  ще си бъдем «Ние» —
ти
  и
   Аз
тя
  и
   Той.

Цветанка Начева — X а клас
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ЗАЛЕЗЪТ И МОРЕТО

Днес Залезът пристигна твърде рано.
Усмихна се на всеки стар познат
н както на велможа подобава,
наметна огнения си халат.

Обидено от рязката промяна
морето грабна златния фенер
захвърли го сред куп от морска пяна
н спусна се след него в мрака чер.

Увлечено във лудия си бяг,
то плискаме разпенени вълни
н скрито до самия стръмен бряг,
целуваше крайбрежните скали

Градът почувствува също тъмнината
със полъха на вечерния бриз.
В  неонови слънца за миг заля се —
безброй слънца във цял брилянтен низ.

И без да вдига много шум и врява,
без някакъв особен тоалет,
всесилен господар на тъмнината,
пристъпяше Нощта отвред.

Огнян Димитров — IX б клас
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ПО МЕКИТЕ РИЛСКИ ПЪТЕКИ

Вървя аз по меките рилски пътеки
под обувките хруска снегът
Бели снежинки танцуват полека
малък рай е този кът.

Зад облак слънцето наднича
и мрежи от лъчи то вплита
и алени огньове тичат
преплитат се в пътеката извита.

Някои казват,  че мъртво си,  езеро,
а колко живот има в недрата ти!
Сутрин лъчите играят в вълните ти,
а кроткия вятър къдри водите ти.
Как ни мамиш тогава,  колко трепериш
в дъхът ти чувствувам дъхът на земята.
Песента ти,  бученето на планината
напомнят мелодия векове пята.

ВЕЛИКАТА РИЛСКА ПУСТИНЯ

Тъжно е,  когато черни облаци плуват в небето,  а 
вятърът свири жаловито и превива тревите. Тогава те 
се превръщат в свирки и всяка пее своята мелодия — за 
човека,  надвил пустинята,  за живота,  победил мъртвия 
камък. Тогава звънът на хлопки е вече зловещ. Той 
се носи по планината като последно човешко дихание. 
Треперят студените чалове,  от хладната им гръд,  се 
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ронят камъни,  ехтящи като дяволски тимпани. Бодливите 
клокове скръбно ридаят,  от тях капки смола вместо 
сълзи. А вълните вече не играят в езерото от злато и 
пурпур. Те се плискат морни в бреговете и от златни се 
превръщат в олово. А в неспокойното сърце на туриста 
се преплитат радост и тревога. Притиснат в прегръдките 
на планината той чувствува силата на Рилската пустиня.

ЗИМА В  БОРОВЕЦ

Гордо се издигат боровите стволи нагоре,  към 
светлината. По техните бодливи клони снежец е изплел 
прекрасни дантели.

Боровец зиме — това е приказен свят. Бели са 
дърветата,  пътечките,  а близкият храст е заприличал 
на белобрад старик. Стоя сред белотата,  а в душата ми 
някаква сладка омая. Протяга ръка към крехките клончета 
на една бреза,  те изхрускват,  а белият прах се сипе,  
танцува. От слънчевите лъчи той мени цвета си — ту 
морав,  ту синкав,  ту ален,  покрива ни със снежно-
звезден килим.

Под тънките планински ели,  тихо ромони Бистрица 
и сладко нашъпва стари легенди. Тя цяла е покрита със 
сребърен лед,  под който заиграват хиляди сенки,  ако 
някой немирен слънчев лъч се промъкне през белия свод 
на клоните... Но какъв е този звън? Сякаш зимата,  
която неотдавна е минала от тук е загубила някое от 
звънчетата си. Звънят боровите иглици,  звънят брезовите 
клончета,  звънят и се смеят рошавите храсталаци...

На сърцето ми е леко и приятно. Иска ми се да 
извикам с възторг: «Колко красива е Родината ни! Хора,  
обходете я,  за да я опознаете и да я обикнете още по-
силно!».



= 8 =

ОБЛАЦИ

Като бели кораби плуват облаците в небето. Те 
са ту като въздушни замъци,  ту като хора. Ето един 
голям перест облак,  приличащ на дракон,  се превръща в 
лебед,  който плува бавно и величествено в стъкленото 
небе като в езеро. Друг облак пък прилича на остров 
с тропически растения. Но вдъхва лек ветрец и той се 
разпада на дребни парцали.

Обичам да гледам облаците привечер,  когато са 
обагрени в пурпур от залязващото слънце,  плуващо в 
кървавото небе като огромна огнена топка. Тогава аз 
усещам топлината на града,  а лекият бриз къдри морето. 
На хоризонта блещукат първите звезди. Тяхната бледа 
светлина става по-ярка,  а небето бавно потъмнява,  за 
да настъпи нощта — прекрасната,  огнедишаща варненска 
нощ.

Даниела Райчева — VIII г клас

Le Ciel et moi

1. Le Ciel,  mordu du Soleil,
et mon вme,  mordue des gens —
nous avons compris,
que devant la  Nuit
la  teinture du sang —
c’est la  Vie.

2. Le Ciel couvert de nuages,
et mon вme,  remplie de tristesse
nous avons compris,
que devant la  Pluie,
le brouillard d’esprit —
c’est l’Orage.
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3. Le Ciel,  croisй d’etoiles
et mon вme — des ideйe d’une Folie
mais ce sont seulement
pour  les autres gens
des feux d’artifice
trиs jolis!

4. Le Ciel qui charme les Rкveurs
et mon вme — les Contempleurs —
la  Glolre йcrasй
et aprиs l’extase
nous seront la  Proie
des voleurs!

5. Le Ciel est bleu et calme
et mon вme est bleue,  aussi —
mais le jour  йclairй
mon вme et la  Terre
et le Coeur  — Soleil
est ici.

5. Quand nos deux rayons
se rencontreront
et ils foudreront
toutes les secondes,
nous pourrons voir
dans l’espace noir
comme l’instant de l’Art
est profond!...

Нежна Динкова — IX б клас
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СЪН
Ти идваш в съня ни често
Галиш не нежно с ръка
очите ти сини не милват
и сякаш сияе зора

Аз тръпна в щастие цяло
от погледа ведър и чист
във него съзряла морава
с поточе във блясък сребрист

Ръката,  която ме гали
по нежно и от ветрец
е в себе си сякаш събрала
кокичета в чуден венец

В  този миг птичка пропява
на тополата в двора отвън
аз се събуждам,  но вярвам
това не може да бъде сън.

Лиляна Георгиева — VIII в клас

ОПИТ ЗА БАСНЯ
В  една иначе щастлива гора се случи нещо,  което 

разстрои живота на нейните обитатели. Лъвът беше издал 
заповед всички животни да изпратят децата си на училище. 
Неподчинението ще се да бъде наказвано най-строго. От 
начало родителите изпаднаха в ужас. Как може техните 
деца да ходят чак до горското училище,  когато на всяка 
крачка дебнат опасности? Но заповедта на лъва беше 
категорична. Тогава родителите започнаха да събират 
по тайните кътове на гората,  за да решат какво да 
правят. И понеже всички говореха в един глас,  над 
гората се носене невъобразим шум. Често между виенето 
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на вълците,  лаенето на лисиците,  рева на мечките и 
крясъка на птиците се чуваха не дотам цензурни реплики 
по отношение на лъва.

Но всяко чудо за три дни. Колкото повече се 
приближаваше денят,  в който щеше да бъде открито горското 
училище,  толкова броят на недоволните намаляваше. Още 
повече,  че за учител беше назначена мечката и именно 
това пресече като с нож нишката на недоволството.

Да видим сега какво правене мечката. Като получи 
заповедта за назначение,  тя отначало се зарадва 
на голямата чест,  оказана й от лъва,  но после се 
разтревожи: от къде де си подготвя уроците,  като,  
да си кажем право,  не беше от съвсем грамотните. 
Но един ден,  ровейки се в горската библиотека,  тя 
намери литературните трудове на слона. Залегна над 
тях мечката,  по цяла нощ не скланяше очи и докато 
не свърши с последния тон,  не се остави. След една 
седмица предаде в горското училище първия си урок.

Резултатът не закъсня. Още първият месец от 
започването на учебната година всички налични томове 
от съчиненията на слона бяха разграбени от горската 
книжарница и от горската библиотека. Наложи се ново 
издание. С какво може още да се обясни нарасналия 
интерес към съчиненията на слона? Само с това,  че 
мечката изискване от своите ученици да знаят какво е 
казал слона по даден въпрос и нищо повече. И те скоро 
престанаха да се замислят върху същността на нещата,  е 
сено вземаха съответния тон и научаваха наизуст нужния 
пасаж.

Но,  когато лъвът се научи за педагогическите 
методи на мечката,  я уволни и на нейно място назначи 
лисицата. Въпреки тази мярка,  дълги години след това 
из гората можеше да се срещнат животни,  носещи в ръка 
някой том от съчиненията на слона.

Поука — не гледай слонски на науката,  защото има 
и по-мъдри животни от него.

Станимир Илиев — IX д клас.
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ДЪЖД

Облаците се събраха,  сдушиха се,  после светна,  
прогърмя и по сухите листа затупа дъждът. Улицата се 
опразни за миг. Хората се напъхаха във входовете,  в 
подлезите,  под балконите и нервно запристъпваха от 
крак на крак,  очаквайки края на потопа.

Под балкона срещу голямата липа се събраха само 
четирима — двама запалянковци с еднакви шлифери,  
закъснели за мача,  старче с чадър,  бял шлифер и черно 
бомбе и човек с неопределени наклонности и връзка 
марули в едната ръка. Човек в тази блажена възраст,  
когато хората съвсем забравят за какво друго може да 
се гледа към небето,  освен,  за да се види какво ще е 
времето.

Край тротоара протекоха мътни вадички. Размекналият 
от горещината асфалт запуши и бялата пара замъгли 
прозорците на първите етажи. Вятърът довя от градината 
мирис на море и липи.

— Калпав дъжд — каза по-ниският от еднаквите 
шлифери. — Всичко изпорти.

Репликата увисна неловко между балкона и тротоара. 
По-високият отвори и затвори уста,  сякаш искаше да 
отговори нещо,  но се отказа и се задоволи да кимне 
утвърдително. Човекът с марулите въобще не реагира. 
Старчето се опита да се намеси,  но дръжката на чадъра 
му се разви и то се залови да я навива обратно.

През улицата с крясъци притичаха десетина хлапета.
— Ха — каза по-ниският и посочи с глава.
— Хм — отвори по-високият и вдигна рамене. Дъждът 

му действуваше приспивателно.
— Петров — каза по-ниският,  като сметна,  че 

моментът е подходящ за запознанства.
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— Иванов — отвърна по-високият.
— Балчиклийски — обади се старчето отстрани.
Темите за разговор се изчерпаха и всички млъкнаха 

отново. Вятърът разклати лапата и от листата се изсипа 
порой.

— Момент — каза по-ниският.
— Моля?
— Да мина,  ако обичате.
— Къде? — високият недоумяваше. После се обърна 

и погледна натам,  накъдето гледаше по-ниският. Устата 
му застана в някакво странно положение и той каза само:

— А!
— А,  я! — отговори по-ниският.
Но беше вече късно. Старчето,  поклащайки се на 

ревматичните си крачка,  заемаше позиция.
— Девойче,  как може в такъв студ босо на дъжда? 

Настинката не ви мърда!
— Я — каза девойчето и чукна токчетата на обувките,  

които държеше в ръце.
Човекът с марулите бръкна в джоба си,  извади свита 

на топка носна кърпа и се изсекна. Прогърмя.
— И с тези къси дрешки,  това си е вече половин 

ишиас... — продължи старчето,  но тук в паметта му 
нещо заяде,  то засече и безпомощно замаха с ръка,  
като се мъчеше да улови крайчето на втората половина 
от изречението. Като не успя,  реши да премине направо 
към края:

— Ако бързате за някъде,  бих могъл,  да ви услужа 
с чадъра. Малко старичък,  но добър... Поза,  Виен — 
аутоматик...

Виен — аутоматикът изскърца,  изпъшка жално,  
пружината му щракна и той остана разтворен наполовина.

— Това е само от времето — заоправдава се старчето,  
— иначе в сухо време се отваря безотказно...

След като изплю трудната дума,  то се опита да го 
доотвори,  но чадърът се заяде и не помръдна.

— Не става ли? — обади се ниският.
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— Проклетия... И той ревматизъм хванал... — 
изпъшка старчето и напъна с всички сили.

— Ще се счупи — забеля високият.
— Няма,  зд... здрав е...
В  чадъра нещо щракна,  нещо звънна и ребрата 

изпънала плата до скъсване.
— Счупи се! — малко злорадо каза ниският.
— Ами,  ще се счупи — гордо отвърна старчето — 

всичко е в ред. Виж,  при затварянето ще е по-мъчно.
— Мажете го с масло — обади се от страни човекът 

с марулите и погледна настрани,  сякаш го беше казал на 
пощенската кутия.

— Да,  с масло,  че да цапа — протестира високият.
— То всяка работа си има чалъм — каза презрително 

човекът с марулите и погледна отвисоко.
— А,  покажи го,  де! — раздразни се ниският. Онзи 

закачи марулите на едно клонче на липата,  взе чадъра и 
започна да обяснява. Четиримата наклякаха около чадъра 
и се зазяпаха в устройството и в чалъмите. Девойчето 
остана отляво и напразно се опитваше да надзърне скришом 
към чадъра. А човекът с марулите говореше като експерт.

— От къде ги знаеш всичките тия работи,  бе?
В  капката,  която висеше на върха на носа на 

старчето блестеше искрено възхищение.
— Аз колкото чадъри съм оправил,  ти не си и 

сънувал — снизходително каза човекът с марулите и 
погледна какво става на ляво. И другите погледнаха.

— Кхм — прокашля се високият.
— Дааа — каза ниският.
Старчето подсмръкна.
После всички станаха и пак се налепиха до стената. 

Дъждът не намаляваше.
— И вие сте ни едни мачадхии... — каза старчето.
— Аз на вашето време,  като нямах още ишиас,  всяка 

неделя,  камъни да падат от небето,  винаги бях на Тича.
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— Абе и ние сне така,  ама тоя път какво стана... 
— излъга ниският и се изчерви.

Високият измъкна от джоба си гребенче и огледалце 
с герба на ЦСКА на гърба и започна да се реши.

Човекът с марулите стоеше и гледаше замислено как 
дъждът пълни някаква стара консервена кутия.

— Аз,  какво,  да не мислиш,  че нещо ми пука на 
мене... — каза ниският след кратко размишление. — Аз 
още сега тръгвам!

Тей вдигна яка,  попрегърби са и тръгна с едри,  
решителни крачки напред,  като сигурно очакваше някой 
да го спре,  но никой не се сети и той спря сам на пет 
крачки от балкона.

— Ти няма ли да идваш? — извика той към по-
високия.

— А,  аз ще почакам да поспре.
Ниският се поколеба и се върна.
— Сам не е интересно — каза той и се сви в яката 

си,  за да не слуша новите обвинения.
Във вдлъбнатините на плочките се насъбраха локвички. 

Някъде на втория етаж се заеха да мият балкона и 
мътната струя запръска на няколко крачки от стената. 
Девойчето недоволно изсумтя и се опита да се дръпне по-
далеч от пръските,  но мястото беше предвидливо заето 
от ниския,  който,  свил се в шлифера си,  демонстрираше 
мълчаливо презрение към обидилото го общество.

— Тези хора нямат съвест — каза старчето и 
пожертвувателно подложи чадъра под струята. Сега 
пръскаше на другата страна.

— Внимавайте,  ще ми изцапате марулите — обади се 
човекът с марулите.

— Могат и да се измият — каза старчето,  но все 
пак премести чадъра малко настрани.

— Вааня-а-а! — завика някой откъм подлеза.
— Пеешкооо! — девойчето зашляпа през локвите в 

тази посока.
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Връзката с марулите се откачи и цопна в локвата 
под нея.

— Пешо — каза обидено старчето.
— Кхм — злорадо се прокашля ниският.
— Дааа — въздъхна високият.
Човекът с марулите извади носната кърпа в се 

изсекна. Прогърмя...
... — Май спира — каза старчето и подаде ръка 

навън.
— Аз ще протичам,  може от второто полувреме нещо 

да закача — заяви ниският и изчезна моментално.
— И аз ще взема да ида реши високият. — Е,  

довиждане... Много ми беше приятно...
— Всичко хубаво! — каза старчето и помаха с чадъра.
Просветна. Вятърът донесе откъм градината мирис на 

дъжд,  на море и липи...
Човекът,  който беше забравил за какво може да 

се гледа нагоре,  освен,  за да се види какво ще е 
времето,  погледна към небето и... и сякаш... сякаш се 
усмихна. Той изтърси марулите от водата,  кимна учтиво 
на старчето,  което се мъчеше да затвори чадъра си и 
тръгна. На ъгъла се спря,  подвоуми се дали да пресече 
и да мине през будката за цветя,  но се сети,  че има 
да купува още две връзки лук,  въздъхна леко,  премести 
марулите в другата ръка и зави наляво.

Румен Белчев — XI в клас
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ПРЕДСТАВАТА НА ВАПЦАРОВ  ЗА БЪДЕЩЕТО

Вапцаров дойде в българската литература с новото 
си отношение към машините и техниката,  със своята вяра 
«бронирана здраво в гърдите»,  с бляна си по незнайните 
планети,  с твърдото си убеждение в светлото утре.

Той бе от ония поети,  които се втурваха напред да 
дирят неизвестното. Дори и да паднат с пречупени криле 
те предпочитат да открият първи скритото и да го дадат 
на света. Вапцаров не би могъл да съществува,  ако не 
вярваше в хората,  в живота,  в бъдещето и ако не бе 
отдаден до само жертва на своите идеали.

Вапцаров пръв ни разкри в своите песни новото,  
идващо с гърма и трясъка на революцията,  светло бъдеще. 
За него той говори на бедните измъчени деца. Големият 
хуманист искаше да им помогне,  да ги нахрани,  но той 
също беше беден,  в неговите очи също беше стаен ужасът 
на глада. Затова поетът им даде частица от своята 
вяра,  частица от своето «аз». Той разкри пред тях новия 
живот,  в който те няма да бъдат гладни,  а ще се трудят 
задружно и ще възхваляват в песните си творческия дух 
на човека. Хората ще се обичат като братя и ще си 
помагат. Един закон ще бъде в сила:

Имам ли аз —
то значи да има за теб,
имаш ли ти —
то значи да има безброя.

В  новото общество поетът щеше да остарее,  щеше 
да гледа през своя прозорец прашния път,  как се връщат 
неговите потомци и щеше да шепне със същия жар,  със 
същия плам и любов както в годините на своята младост:

О,  колко е хубав светът!
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Вапцаров знаеше,  че романтиката е в бъдещето,  а 
бъдещето е в моторите,  които с взрива на бензиновите 
пари прокарват пътя на прогреса. Той обичаше машините 
така,  както обичаше живота. Та нали с машините човекът 
на бъдещето щеше да построи своя завод,  щеше да търси 
далечната планета в простора,  щеше да лети в синьото 
небе. В  социалистическото общество човекът ще бъде 
повелител на машината.

В  това общество хората ще работят и в полята,  и 
в завода. Те ще могат да виждат красотата,  да гледат 
«как слънцето свети»,  духът им ще бъде свободен в 
независим. Ще пеят птиците,  но песните им ще звучат 
по-ново,  по-бодро!

... «как ще пеят птиците в житата»
Хората ще се радват на своя труд. Сега те няма да 

работят за други,  няма да превиват гръб от сутрин до 
вечер и да гладуват.

Но поетът не живя само със своите блянове,  с 
мечтата за тези близки дни. Той знаеше,  че бъдещият 
живот ще дойде с огненометежната революция.

Този живот щеше да вземе хиляди жертви. В  епохата 
на дива жестокост Вапцаров не се изплаши да заяви 
открито,  че:

«утре ще бъде
живота по-хубав,
живота по-мъдър.»

Той не се изплаши и от това,  че можеше да не 
види тоя живот,  че можеше да загине на барикадите на 
революцията,  защото това бе негова съкровена мечта — 
да се раздаде на хората. Поетът сля личността си със 
своето творчество и затова светло бъдеще,  за което 
мечтаеше в стиховете си,  отдаде най-многото,  което 
можеше — живота си. Той загина с чувство за изпълнен 
дълг,  макар и с малко горчивина и тъга,  че не можа да 
види живота,  за който бе така мечтал,  който сънуваше 
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в своите сънища. Но до последния си земен час Вапцаров 
вярваше,  че «дните честити» идват. В  последния си миг,  
изправен пред стената за разстрел,  поетът виждаше новия 
завод,  далечната планета,  чуваше шума на моторите,  
песните на новите трудови хора.

Песните,  в които Вапцаров ни представя картината 
на бъдещето комунистическо общество,  са възторжен химн 
за работниците. Те са волни,  среброленни и идват като 
грамадна вълна от сила,  пламък,  музика и красота. В  
тях се усеща тропотът на милиони нозе,  устремени в 
последния щурм към синята безкрайност на небето. Те 
донасят озона на революцията и в тях отеква длетото на 
утрешните зидари на новия хи вот.

Валентина Иванова — VIII б кл.
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КАКВО ЦЕНЯ В  МОИТЕ ДРУГАРИ ДНЕС,  КАКВИ ИСКАМ 
ДА БЪДЕМ УТРЕ

И ако аз не изгоря,
и ако ти не изгориш,
и ако ний не изгорим
тогава

кой ще свети
в тъмнината?

Назъм Хикмет

Моите другари се намират в най-хубавата възраст — 
младежката. За нас,  17 годишните,  казват,  че всичко 
изглеждало просто и ясно; лесно достижимо. Всъщност не 
е така. А другояче не може и да бъде. Нашето поколение 
твърде рано навлезе в «сферата на възрастните». Просто 
времето го изисква.

Топлина и скрита обич има в думите «моите другари». 
Те говорят за общи празници и делници,  за малки и големи 
спорове,  за споделени радости и скърби. Широк кръг от 
хора,  станали близки чрез общите спомени и общите пътища. 
Всеки знае,  че ще намери подкрепа в трудна минута. Една 
навреме протегната ръка,  един жест на доверие може да 
върне у другаря вярата в хората,  сърдечното отношение 
да заличи раната,  нанесена от студенината и егоизма,  с 
които човек неволно се е сблъскал. Другарството изисква 
искреност и толерантност в отношенията. Да си спомним 
младогвардейците: «Когато някой младогвардеец направи 
нещо добро,  не пощадил сили и енергия,  неговите другари 
преживяват заедно с него,  поздравяват го и не пропускат 
да забележат: «Аз се гордея с тебе».»

Да знаеш да цениш своя другар така,  че да поемеш 
отговорност не само за труда му,  но и за всички постъпки,  
не е малко.
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Сложна е младежката възраст. Това е времето на 
надежди,  търсене,  формиране на мирогледа. И в него особен 
смисъл придобива онова,  което е раздвижило въображението 
и ума. Тези качества на младежта са добри съюзници в 
комсомолската работа,  която трябва да разпалва смелите 
мечти за идеализма,  да възвисява младежките пориви и 
да ги насочва към нещо по-значимо и дръзновено. Всеки 
млад човек си поставя естествено въпроса,  така или иначе 
решени от предишните поколения,  които иска да осмисли 
и провери посвоему. В  това няма нищо странно. Важна 
е изходната позиция,  от която младежта тръгва. Ако тя 
отговаря на основното,  за моралния кодекс — труд в името 
на общественото благо,  ако човекът се стреми да определи 
мястото си сред строителите на развито социалистическо 
общество и да внесе свой по-голям принос,  търсенето е 
оправдано.

И сега са удивлявам на природната интелигентност,  
която неудържимо струи от зениците на моите другари. Лицата 
им,  макар и ома млади,  носят печата на самостоятелност,  
гордост и самочувствие на неудовлетвореността. Струва ми 
се,  че вечно чувам,  и ще чувам въпроса «Защо?».

Този вечно жив «фаустовски» дух у моите другари! Не е 
ли той,  който поражда творческата атмосфера в класната 
стая,  безкрайните спорове и съмнения? Не е ли той,  който 
уверено ни води напред към бъдещето?

Всъщност,  какво е бъдещето? И по-точно — напето. 
Уморени от скука и бездействие хора с посивели лица,  
седнали на чаша коняк в бара? Не! Твърдо и категорично не!

Бъдещето ни,  това са нашите дела. Нашето «утре» 
се базира на нашето «днес». А «днес» не е нищо друго,  
освен един постоянен стремеж към върховете на науката,  
към непознатото,  към неизвестното. Една нескривана жажда 
да научим повече,  да не изоставен от другите. Затова 
се изисква упоритост,  постоянство и /мека би звучи 
парадоксално!/ смелост. Именно смелост е нужна,  за да 
издържи на каноничните удари на живота,  и преодолявайки 
ги,  да намерим достойното си място в него.
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Дълбоко прав е др. Тодор Живков,  когато в една от 
речите си подчертава,  че «ние сме за утвърждаването на 
голямата правда на новия живот,  защото тя е истинската 
правда на нашето социалистическо развитие». Когато се 
утвърждава,  се създава оптимизъм. Без оптимизъм не може 
да са утвърждава. Никога в историята не е утвърждавано 
новото без оптимизъм,  без увереност. Критика,  да,  бих 
казал нужна е жестока,  безкомпромисна критика,  но трябва 
винаги да знаен коя правда утвърждаваме. Затова са нужни 
дълбоки чувства за граждански дълг,  партийна честност и 
здрави връзки с живота.

Една стара народна мъдрост глася: «Навсякъде посрещат 
по дрехите,  а изпращат по ума». Може би трябва да се спра 
малко на външността на моите другари,  преди да си позволя 
да навляза в сложния им на вълнения душевен мир.

Ние не сме /а и не можем да бъдем/ против модата,  
против по-естетичното облекло,  против хубавите цветови 
съчетания на дрехите,  против хубавата и естетична 
прическа. Никой не може да оспорва правото ни да оформяме 
естетически външния си вид,  да се представяме като хубави 
и привлекателни. Това е наше природно и нравствено право.

Винаги за мен е представлявала удоволствие възможността 
да наблюдавам другарите си от страни,  събрани на група 
— красиви и естествени в младежката си възраст. И нека 
не окачествяваме прибързано високо избухналия смях като 
стремеж за самоизтъкване,  или пък като лекомислие.

Моето поколение... Нему са чужди понятия като 
«страх»,  «неувереност» и др. То борави с понятия като 
«чест»,  «достойнство»,  «истина»,  «красота». Когато 
вървим,  например,  по улицата и се пазим да не ни изцапат,  
очевидно ние правим това не защото се «боим» от нещо,  
а защото имаме чувство за достойнство. Така и нашето 
социалистическо общество се пази да не бъде изцапано от 
клеветата,  от подлостта и измамата,  брани и ще брани своя 
престиж,  чувството си за правда и хуманност. Защитници 
ще бъдем ние.

Ценното у моите другари?
Това е,  че без да правят компромис със собствената 
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си съвест,  те приемат хората точно такива,  каквито са,  
и в оценката си за тях кастрят острото,  бодливото в себе 
си.

Колкото повече се вглеждам в тях,  откривам по нещо 
ново; достигам до извода,  че те,  моите другари,  са съвсем 
обикновени и все пак влизат в състава на оня човек,  
когато всеки извайва в идеала си — човека на бъдещето. 
Но преди това те трябва да преминат през настоящето.

Впрочем,  настоящето е известно. Бъдещето — както в 
мечтите.

В  класната стая около мен стоят хора,  които в мечтите 
си се виждат лекари,  физици,  математици,  филолози. Но 
не е далеч денят,  в който мечтите ще се превърнат в 
действителност.

И тогава — какви ще бъдат моите другари?
Всички те няма да станат герои. Но нека край тях 

да продължи да се излъчва радиацията на търсенето,  на 
дръзновението,  на себераздаването. Горки казва: «Всяка 
работа,  която се върши с любов,  става творчество». 
С каквато и обществено полезна работа да се занимава 
човек,  щом той е намерил призванието си в нея и щом 
я върши майсторски,  с лекота и вдъхновение,  той сам 
изпитва естетическа наслада и доставя естетическа наслада 
на онези,  които го съзерцават. Във всяка професия има 
върхове,  има изпитания,  чието преодоляване може да се 
нарече подвиг. Цената на трудовия героизъм сега не е по-
малка,  отколкото в дните,  когато младежта строи. «прохода 
на Републиката». Дори е по-висока,  защото не се постига 
само с благороден устрем и физическа издържливост,  а и със 
знания и повече умение. Ние ще станем преобразователите 
и творците,  посветили се на строителството на новото 
общество.

Подобно на водата или на въздуха,  времето също 
пречупва и деформира образите,  които носи. И моите 
другари ще се променят,  ще остареят,  ще изчезнат,  но 
преди това ще дадат огън на нови светила от жизнения 
небосклона. Разбира се,  най-важното е да се намери целта 
и смисъла на живота. Може би най-доброто разрешение на 
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проблема е дал съветският писател Юрий Гюриков в новата 
си книга «Три влечения»:

Светът навлиза в ерата на научно-техническата 
революция. Тя обхваща техниката и науката,  производството 
и бита,  тя ще въздействува и на духовния облик на човека,  
на мястото му в живота. Тази революция има двойствен 
двигател: хуманизация на всички човешки отношения и 
кибернетизация на всички видове човешки труд. В  самата 
същност на човека,  в самия строеж на света съзряват 
големи промени. С всички тези промени са свързани и 
днешните търсения за смисъла на живота. Но осмислянето на 
тези промени рязко изостава от самите промени. Това пряко 
се отнася до любовта и семейството,  древните проблеми на 
човешкия живот.

Целта и смисълът на живота — не е ли това разцветът 
на човека,  на неговата култура,  на богатството на 
неговия душевен свят? В  истинския,  действително човешки 
смисъл на живота се съдържа свободният творчески труд,  
свободният отдих,  свободното общуване между хората и 
свободното развитие на личността,  чувствата и разума. 
И разбира се,  любовта,  дружбата,  омразата,  борбата с 
враговете във всичко останало.

Смисълът на живота... Той е в пълнотата на 
съществуването и многостранността,  в това,  да може всеки 
човек да се занимава свободно със своите дела — от 
любовта до управлението на обществото.

П.П. Някой може би ще ме упрекне в идеализация на 
моите другари. Това е вярно,  но само до известна степен. 
Изброените по-горе черти са присъщи на другарите ми. 
Затова ми се струва,  че написаното не се явява в разрез 
с досегашното разбиране за младото поколение. Ето защо 
може да ни се гласува пълно доверие.

Цветанка Начева — X а клас
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ВЪПРОСИ,  ЗАДАДЕНИ ПРЕДИ ЕДИН ВЕК...
ВЪПРОСИ,  ЗАДАДЕНИ ДНЕС...

В  един прекрасен ден в стаята на Маркс се втурнала 
най-голямата му дъщеря — Жени. Усмихната,  тя му подала 
един албум с въпроси. Така се родила «Изповедта на Маркс».

1. Достойнство,  което най-много цените:
У хората — простотата.
У мъха — силата.
У жената — слабостта.
2. Вашата отличителна черта — целеустремеността.
3. Вашата представа за щастието — борбата.
4. Вашата представа за нещастието — подчинението.
5. Недостатък,  който най-лесно сте склонни да 

извините — лековерието към хората.
6. Недостатък,  който Ви внушава най-голямо отвращение 

— угодничеството.
7. Вашето любимо занимание — да се ровя в книгите.
8. Вашите любими поети — Шекспир,  Есхил,  Гьоте.
9. Вашите любими прозаици — Дидро.
10. Вашият любим герой — Спартак,  Кеплер.
11. Вашата любима героиня — Гретхен.
12. Вашето любимо изречение — «Нищо човешко не ми е 

чуждо».
13. Вашият девиз — «Подхвърляй всичко на съмнение».
Само с няколко щрихи Маркс нахвърля своя внушителен 

автопортрет. Пред нас се откроява неговата неспокойна 
натура на учен,  философ и преобразователна човек,  на 
когото нищо човешко не е чуждо.

Така в нас се роди идеята да зададен тези въпроси 
на комсомолците от нашето дружество. Отговаряйки на тях,  
те разкриват своите мечти,  стремежи,  представата си за 
щастие и нещастие,  разкриват своя лик. Пред любопитното 
око,  надникнало зад вратата на класната стая,  се 
разкрива един чуден свят на не съзерцание и уединение,  
не романтика и красота. Дълбоко развълнувани / вълнението 
ясно се чете по зачервените лица и блесналите очи/с 
трептящи ръце и сърца всички изливат най-съкровените си 
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чувства,  разкриват своя вътрешен свят на сърцето — света 
на историческото съзерцание и на душевния порив,  оня 
велик свят,  без който човек не може да съществува като 
личност.

ЩО Е ЩАСТИЕ? Човек от дълбока древност е мечтал за 
истинско щастие,  стремял се е към него,  и не само това 
— борил и отдавал живота си за него.

Някои свързват щастието с нещо недостижимо,  други 
го виждат в подвига,  а трети...

— Да бъдеш обичан от хората! — казва Румен,  а след него 
следват множество подобни отговори. Когато чувствуваш,  
че тези,  които те заобикалят,  те обичат и уважават,  
че имат доверие в теб,  ти ще бъден щастлив. Но това 
щастие задължава. Нима не е истина,  че доверието изисква 
доверие,  уважението — уважение,  че без разбирателство и 
взаимна любов не съществува истинско щастие.

— Да правиш другите щастливи. Най-малкото да ги 
накараш да се усмихнат. Да чувствуваш,  че си необходим 
на хората,  да бъдеш обичан! — Тези думи на Нели изразяват 
най-точно и вярно представата за щастие у повечето от 
нас.

Защото знаем,  че«да правиш другите щастливи е най-
верния начин да бъдеш щастлив». Римският философ Сенека е 
казал «Няма попътен вятър за оня,  който не знае към кое 
пристанище се стреми». Но ние знаем към какво се стремим,  
знаем за какво да се борим,  за какво да живеем.

— Моята цел в живота е да дам максималното от моите 
възможности за хората — казва Анета.

— Да дам нещо на хората — потвърждава Илияна. А за 
да се сбъднат мечтите и целите,  не е необходимо да се 
притежава богатство. Нужни са «труд и учение,  учение и 
труд».

— За сега целта ми е да завърша средното си образование 
и да следвам.

— Да бъда достойна за доверието,  което ми имат,  да 
надмина в професията си своите родители.

Това са думи на Мая К.,  Елка,  Цветанка. Те изразяват 
общите ни стремежи към учение и труд. Жадни за знания 
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всички се увличане по произведенията на Тургенев,  
Шекспир,  Вапцаров,  Ботев,  Вазов... Удивляваме се на 
героите на Д. Димов,  М. Горки,  Джек Лондон. Огромно 
е желанието ни да творим,  за да създадем това,  което 
нашите бащи не успяха да създадат. Затова някои виждат 
нещастието в неосъществяването на мечтите и целите си. 
Но,  ако човек се затвори в «черупката» си,  той би бил 
наистина нещастен.

— Най-голямото нещастие е да не вярвам в хората,  в 
красотата на човека и живота,  да си самотен,  без другари 
— споделя Антоанета.

— Самота. Чувство,  че хората биха могли да живеят и 
без тебе,  че ти не си направил нищо за тях,  че не си им 
необходим — пише Нели.

Защото далеч от другарите,  отритнат от колектива 
човек наистина е нещастен. Защото колективът — това е 
животът. Без него ние нямаме твърда почва под краката си,  
губим вяра в силите,  а с това пропадат и стремежите.

Но нима бихме могли да творим,  ако избухнат бомбите 
на Трета световна война,  ако милиони снаряди сеят 
нещастие след нещастие,  разрушения и смърт? Затова «Не 
на войната!»,  казваме ние и присъединяваме нашия глас към 
гласа на хиляди прогресивни младежи и девойки от целия 
свят,  борещи се за мир и дружба между хората.

Много интересна и вярна е мисълта на Светла за 
нещастието.

— За мене парите са най-голямото зло на Земята.
Те са източник на всички нещастия на хората. Човек от 

векове е мечтал за онова общество,  в което няма да има 
експлоатация,  социален и национален гнет,  няма да плющи 
кървавия бич на войната. Колко светли личности дадоха 
живота си за този прекрасен човешки блян. Общество,  в 
което ще възтържествува великият принцип «От всекиго 
според способностите,  всекиму според нуждите». Тогава не 
ще яма нужда от пари,  причина за толкова злини на света. 
Отговаряйки на въпроса «Кое е достойнството,  което най-
много цените у хората» ние всъщност разкрихме идеала си за 
човек. А човекът е най-прекрасното творение на природата. 
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И ние вярваме в неговата красота в съвършенство.
— Несъмнено всеки човек притежава нещо хубаво. То 

трябва да се открие и в най-лошия на вид човек,  защото 
дълбоко в душата му винаги има нещо прекрасно.

Какъв оптимизъм и вяра в човека се крият в думите на 
Антоанета. И не само тя,  а всички участници в анкетата 
се стремят да бъдат честни,  откровени,  волеви,  защото 
времето изисква от нас,  защото за да можем да строим 
комунизма,  ние трябва да бъдем смели откриватели и дръзки 
мечтатели. Трябва да се очистим от всякакво лицемерие и 
угодничество,  в тясна връзка,  с които е подлостта — тези 
отвратителни пороци,  които са тъй чужди на нравствените 
принципи на нашето общество.

— Лицемерието е много грозно нещо,  а понякога 
и смешно. Питам се,  дали съществува човек,  който не 
лицемери в не лъже? Съществува ли искрен човек,  който 
никога да не се страхува да каже истината в очите. А може 
би самият живот налага това?

Изглежда не малко са недъзите в нашето общество,  за 
да породят такива тревожни мисли у Цветанка. А това не ни 
прави чест,  то хвърля петно върху светлия лик на нашето 
поколение. Затова «На борба с тези пороци!» призоваваме 
ние всички честни хора,  всички истински комсомолци и 
нека като най девиз да зазвучат думите на Ромен Ролан:

«Хора на дневното време,  младежи,
настъпи вашият ред. Нека делата
ни бъдат стъпала за вас. Изкачете се
по тях по-високо от нас и бъдете
по-щастливи»

Красимира Добрева — IX д клас


