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Душата ми утеха в нищо не намира
Ни в спомена, ни в своя влян за рай блажен,
И ЖАЛ АКО НЕ ХРАНЕХ КЪМ САМИЯ МЕН,
Спасение в смъртта отдавна щях да диря…

     Сонет — 125
     Петрарка



4

Пътят, по който пеят каруците на Сали Яшар

Поглеждам томчето със събрани разкази на Йовков, 
отворено на «Песента на колелата» и се питам дали в тишината 
на тази класна стая мога да извикам образите, породени 
от прочетеното. Магията на божията дарба, одухотворила 
майсторската работа. Образът на Сали Яшар, представям си 
го ясно. Той е сякаш бродещ дух из запустялото село, което 
наскоро посетил. Срещам се с две очи, очи изпълнени с 
мъдрост и някакво прозрение на красотата, излизащо изпод 
грубите ръце. Две прозорчета на душата, в които гори огънят 
на това, което не можем да изречем с думи.

Изключителното присъствие на този човек, на този 
майстор на каруци ме отнася и към друг човек, населяващ 
едни други бели страници — Георг Хених. Все така е тихо. 
Поскръцва само чинът ми, а някъде дими цигара. Те са вече 
двама, недоизказано близки. Заедно, а сякаш невиждащи 
се през мъглата — дим от цигара и с поглед, търсещ 
недооткритото.

Изкуството не е херметически затворено. Ние не бива 
да го пазим само за себе си. То е като подарък за Бог, който 
ни е осветил със своите дарове на различното.

Пътят всред равното Добруджанско поле е пуст. Към 
запустялото село с прихлупени, дървени, плесенясали 
кепенци се опитва да се приближи някой. Дръзва да наруши 
покоя на моите призраци. Не чувам чаткане на подкови, а 
усещам присъствие. Само такова присъствие, което може да 
бъде музиката. Някой е запазил каруца на стария майстор 
ли? Невъзможно. Може ли да е цигулката, направена от дядо 
Георги за цар «Виктор»? Не виждам.

Очите ми са влажни. Май вали. Вали онзи дъжд на 
сърцето. Пътят в равнината е пътят към Бог. Истината, която 
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разбрах, е че трябва да се обича и само с любов може да се 
твори несьнуваното.

Тик-так, тик-так отмерва времето махалото от романа 
на Умберто…

Тик-так в празнината на неприсъствието.
Аз не съм сама, няма и не искам да бъда. Ще задържа 

при себе си майсторите на някогашното. По своему приказни 
със своята изключителност. Притежаващи онова, което 
може да извиси човек и да му даде възможност да погледне 
тялото си — празната черупка. — Е, хайде, на добър ви път! 
— Извиквам — Някой ден ще ме вземете с вас!

Вече тръгват с чудната каруца с дискове, ковани от 
любов. Към небето, само към чистата синева, се понасят 
нечувани звуци. Оркестър от колела и една цигулка.

— Сбогом. Някой ден ще дойда с вас!

Валерия Кьосева 11в клас

Илияна Мечкарова 11а клас
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Преди да заспя

Затварям очи и представям си вятър,
развихрен, танцуващ със мойте коси,
и буен, и палав, докосвам го сляпо
и вярвам в магията, дето шепти.

Затварям очи и рисувам аз лято —
горещо и знойно в душата ми спи,
а въздухът жадно си търси пролука,
стремящ се да гони на пролет следи.

Затварям очи и морето е мое,
във шепите малки побирам го аз,
със синьо вълшебство обгръща ме цяла,
потръпвам за миг и целувам го аз.

Затварям очи и пред мен е луната,
красива ме дебне отдавна зора,
а лъч бързоног пробягва в тъмата
и ляга във скута ми тъй уморен.

Затварям очи и превръщам се в птица —
летяща, достигаща звездни дворци,
а сутрин щом падне росата,
събирам я в шепи с крилати мечти…

Инна Стоева 9в клас
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Любов, вярност, клетва — някога и сега

Край. Последната страница е прочетена. Книгата е 
затворена, а празната дупка в библиотеката — запълнена. И 
макар че историята вече е скрита между двете дебели корици, 
в съзнанието ми, като в омагьосан кръг, продължават да се 
повтарят три думи. Любов, вярност, клетва. Любов, вярност, 
клетва. Любов, вяр… Но защо ли те предизвикват тъга и 
носталгия като по нещо отдавна загубено? Може би защото 
това, което скрих в тези страници, не ще открия никога в 
света, в който живея; може би защото ямата между някога и 
сега е прекалено дълбока…

Преди… Любовта преди — това са две свенливо 
наведени женски очи, изпълнени с блясък, пламенни мъжки 
погледи, поглъщащи с неутолима жажда думите, проронени 
от алените устни, нежни пръсти, стискащи тайно послание, 
сълзи, размазали черните букви бърху белия лист, тъмни 
капки кръв, капещи от тънката сабя, пронизала изпълненото 
с обич сърце…

Любовта — това е да живееш два живота. Стендал 
казва, че «да обичаш значи да изпитваш наслада, когато 
гледаш, когато докосваш, когато усещаш с всичките си 
сетива и колкото се може по-отблизо съществото, което 
обичаш и те обича». Любовта е готовността да посрещнеш 
смело смъртта си — както героите на Дюма, както Гергана, 
която ще дари на везира «мъртво сърце студено»; това е 
опиянението, че си жив, способността да виждаш и чуваш 
природата, волността и свободата, които изпитваш. Тя е едно 
нежно и красиво цвете, избуяло сред тръните, интригите 
и коварството, които го заобикалят, но най-вече голямата 
тайна, свързваща две сърца, обрекли се едно на друго до 
гроб.
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А днес… Днес нейната мистерия е разкрита — това 
са множество химични реакции и процеси, протичащи 
в човешкия организъм. За нея се дават най-различни 
опредения — ефикасна диета, щъркел, който носи бебета, 
силно оръжие срещу войната, в което ни убеждава лозунгът 
«Правете любов, а не война». Нейната същност е разкрита 
по страниците на детските лексикони, където най-често 
срещаното стихче е «ЛюбоФта е кат копейка — звънне, 
дрънне и офейква».

Горчивата истина е, че нейната магия все по-бързо 
се обезсилва; красивото цвете вехне под пластовете от 
проблеми, белязали сивото ни ежедневие. Тя — най-
важната духовна ценност — е изместена от материалното. 
Вече парите са тези, които движат света, и които, уви, имат 
властта да я купят — нещо немислимо за Гергана, която 
отхвърля всички дарове и богатства в името на обичта 
си. Малко са хората готови да се впуснат импулсивно да 
защитават любовта — така както са го правили френските 
благородници. Ние живеем все по-затворено, подчиняваме 
се на здравия разум, който определя жертвата на Джак от 
«Титаник» като «глупава и необмислена постъпка». И така, 
с всеки изминал ден понятията губят малко по малко своя 
смисъл. Едно от тях е и верността.

Защо вярност ли? Защото без нея любовта е немислима. 
Защото тя е заложена у нас още при нашето създаване. 
Защото сам Бог е казал: «Ще остави човек майка си и баща си 
и ще се прилепи до жена си» (първа книга Мойсеева, Битие, 
2:24). Защото тя е едно от най-дос — тойните качества, 
които величаят човека и го издигат духовно. Всички ние се 
възхищаваме на Гергана, презряла богатствата и останала 
вярна на либето си. Верността в любовта е нравствената сила 
да устоиш на съблазните, които покваряват, себеотрицание, 
достигащо до готовност да жертваш живота си, за да 
съхраниш любовта си чиста. Вярност най-вече означава да 
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не пилееш любовта си, а да я дариш изцяло на човека до 
теб.

Красиви думи, нали? Но не предизвикаха ли иронични 
усмивки? Питам се защо ли… О, да — защото да си верен 
днес означава да си демоде.

Но на непоправимите скептици трябва да покажем 
красноречивите резултати от анкетите «Колко пъти сте 
изневерявали на жена си (мъжа си)?» или статистиките, 
сочещи броя на серопозитивните и болните от СПИН — 
може би най-ярко доказателство, че за верността може да се 
говори в минало време. Защото днес и за нея имаме много 
по-модерна дума — моногамност.

Много често се питам какво всъщност е клетвата в 
любов? Дали това са пръсти, вплетени в мрака, и устни, 
шепнещи нежни думи? Или тържествено вдигната ръка над 
разпятието.

Ромео и Жулиета, Гергана и Никола, граф дьо Ла Мол 
и кралица Марго ми помогнаха да разбера, че тя е най — 
святата форма на обвързване на двама души, и че нейното 
нарушаване опозорява и обезчестява човека. Клетвата е 
неразделна част от това «някога» и е начин да докажеш себе 
си, своя кураж и своето чувство за отговорност, тъй като 
нейното спазване изисква готовност да жертваш всичко — 
дори и живота си.

Отново силни думи, които, уви, могат да бъдат отнесени 
само към миналото. Въпреки че тяхното значение остава 
винаги същото, хората се променят. По техните лица ясно са 
изписани егоизмът и циничното им отношение към живота. 
Искам да ги попитам дали са способни да дадат и да спазят 
една подобна клетва. Но има ли смисъл след като знам, че 
някои са се клели, а след това са се отвърнали? Става въпрос 
за думите «кълна се да те обичам и в добро, и в зло… докато 
смърта ни раздели». За факта, че много често тази «смърт» 
идва прекалено рано, година или две след щастливия ден, за 
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клеветите и обвиненията, отправени в съдебните зали. Става 
въпрос за разводите, чрез които се унищожава свещения 
обет, благословен от Бога. Клетвата днес е просто една 
игра на думи, удобно средство за потушаване на семейния 
скандал, както става в телевизионните сериали. Тя е една 
лъжа, която отдавна вече не тревожи съня на този, който я 
изрича. Хората почти забравиха, че да се закълнеш в любов 
означава да дадеш част от себе си, да поемеш отговорността 
за другия. Този обет не може да даде днес онова, което е 
дарявал през отминалите векове — сигурна защита и опора, 
на която човек може да се облегне.

Не вярвам, че значението на думите «любов», «клетва», 
«вярност» звучи по-различно от преди. Вината е в нас, 
въпреки нашите усилия да убедим сами себе си, че с времето 
всичко се променя. А най-сграшното е, че с всеки изминал 
ден ставаме все по-цинични и егоистични; затваря ме се в 
себе си и забравяме истинският смисъл на нещата. Вземаме 
книга, за да си го припомним, запълваме обратно дупките в 
библиотеките, но тези в нас стават все по-големи.

Ивелина Манолова 10г клас

Адриана К
ю

левчелиева 9
е клас
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Човекът и морето

Мрак… Дълбока непрогледност. Бавното плискане 
на вълните… и страх. Заровила пръсти във влажните 
песъчинки, освобождавам съвестта си, за да не се страхува 
поне тя. Сега съм сама. Търсещият ми поглед копнее за 
малко светлина. А тя, щастливката, която аз освободих, сега 
се плиска в дълбокото черно. Предала ме е… И тя е част от 
този мрак. И тя е черна като дълбините на тази вечност. Но 
ми трябва. Сега… За да не съм вече така сама и самотна. 
Тръгвам. Ръцете ми, търсещи, се протягат към тъмнината. 
Да си я вземат… Малка послушна вълна се открехна и 
намокри косите ми, изми ръцете ми, но удави съвестта ми. 
Отново съм сама. Отпускам тялото си назад. Празна… и 
победена…

Отново този сън. Някой се опитва да ми внуши тази 
величественост на водите. А толкова обичам морето! Мисля, 
че в него се крие моята орис. Колко ли съдби е побрало под 
тези вълни? Първото нещо, което би си помислил човек, 
когато види моя сън, е: «Господи, а аз си мисля, че светът 
е направен за мен!» Внушителната му величественост го 
прави наш господар. Огромно, а хиляди лица, сърдито, 
весело, понякога жестоко… Отново онзи сън…

Нина Александрова 8д клас
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Инна Стоева 9в клас



13

Господарите

Името ми е Аксел. Аз съм войник. Отгледан съм във 
военната академия на Земята заедно със още 999 999 такива 
като мен.

Там ни научиха да не се спираме пред нищо, да не 
чувстваме нищо, да не се съобразяваме с нищо. За нас имаше 
само две правила — да се подчиняваме и да побеждаваме. 
Животът не означаваше нищо за нас — отнемахме го, когато 
ни кажат, и давахме своя, когато ни кажат. Благодарение на 
нас правителството, за което работехме, обедини целия свят 
и създаде нов род. Земята стана едно мирно и тихо място, без 
държави, които да воюват или да се шпионират.

На една такава Земя нямаше място за нас и господарите 
не ни искаха. Но какво можеха да направят с 1 милион 
съвършени войници, които можеха единствено да се 
подчиняват и да побеждават — нали нямаше вече кого да 
побеждават. Да ги уволнят? Или да ги изпратят по дяволите. 
Господарите избраха второто. Дадоха ни 5 големи космически 
кораба, заредени догоре с гориво, и ни казаха: «Махайте се от 
очите ни!»

И ние се подчинихме. Качихме се на корабите и 
отидохме в другия край на Галактиката, където намерихме 
една малка планета, подходяща за нас. Заселихме се на 
нея и създадохме свой свят, много различен от земния. 
Живяхме си тихо и кротко неколкостотин години, докато 
един ден получихме съобщение от Земята. Молеха ни за 
помощ, искаха да отидем да ги вземем. /Колкото и да не е за 
вярване, бяха успели да се самоунищожат и без наша помощ/. 
Съгласихме се да ги приберем. Изпратихме им един голям 
кораб, който имаше готовност да вземе 3 милиарда души /
толкова беше населението на Земята, когато тръгнахме/, но 
когато пристигнахме, намерихме само 24 хиляди оцелели –11 
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хиляди от Земята, 3 хиляди 13 от Луната и 10 хиляди от Марс. 
Доведохме ги тук.

Сега земляните тепърва се учат да оцеляват.
От автора на учебника «История на оловната империя»
Първи конструктор Аксел — 4819935 Аксел изключи 

записващото устройство. Да, добре звучеше. Този вариант 
оставаше. Чудесно начало на универсалния му учебник по 
история…

Вратата з’ад него се отвори и влезе Мария — 
прислужницата му. Аксел я беше наел само защото я 
съжали. Вече никой не наемаше земляни — те бяха слаби и 
лесно се повреждаха, умовете им бяха бавни, а планетните 
скафандри, които трябваше да носят извън бункерите си, за да 
се предпазват от метановата атмосфера, ги правеха тромави 
и трудноподвижни. Аксел не се учудваше че Съвета се 
изказваха предложения за тяхното унищожаване: земляните 
бяха абсолютно безполезни и трудът и материалите, 
които хвърляха, за да им синтезирах храна и кислород, 
представляваха незапълняема яма в бюджета…

- Господине — прекъсна размишленията му 
прислужницата, — след час трябва да сте в завода.

- Зная, Мария. Благодаря ти.
Мария беше добро момиче. Каквото и да решаха да 

правят със земляните в Съвета, той щеше да си я запази. 
Сега трябваше да отиде да нагледа производството на новото 
поколение андроиди, за които всъщност беше предназначен 
учебникът му.

- И батериите са заредени — допълни Мария. — Да ви 
ги донеса ли?

- Не, благодаря ти. — Аксел се тупна по металните 
гърди. - Тези ще издържат още най — малко 6 часа.

Тай светна с оптичните си сензори на Мария и пое към 
завода.

Лора Начева 9а клас
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***

А карнавалът бе в разгара си…
Усмихнати лица и писъци,
и люлки — въртележки за деца,
а помежду им — аз умислена.
А мислите ми, някак странно чужди
като най-черна пелена забулваха сърцето ми…
А на лицето ми усмивката стоеше.
И карнавалът бе в разгара си…
Сама, без теб, сред веселите хора,
летях на въртележки и на влакчета,
а ти далече бе… и тъжна бях.
Ала сълзите задържах във себе си…
Защото карнавалът бе в разгара си…

Десислава Шейтанова,9г клас
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Николина Радева 9г клас
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Един Joint, а пък толкова много удоволствие, но 
все пак за какво ти беше, когато вече не можеш 

да бъдеш другаде

Тъмно е и вече всички са тук, и ти, и най добрите ти 
приятели и Материалът. Колко е хубаво да се правиш на 
велик с нечия помощ — с Негова помощ. Няколко дърпания 
и си на небето, или ти поне така си мислиш. На небето ли? 
Защо точно на небето? Ти можеше да бъдеш другаде… След 
няколко обикаляния цигарата свършва, но това не е проблем 
— твоите «приятели» са донесли в промишлени количества. 
Колко ти е приятно, всичко се върти около теб и удоволствието 
се топи във въздуха, пред очите ти. Става ти леко, леко… 
Ти гледаш, но всъщност не виждаш… Не виждаш ли, не 
напротив — виждаш дори гадните физиономии на твоите 
аверчета, стенещи от удоволствие. Ти се отвращаваш, но 
какво от това? Ти не изглеждаш така... или поне така си 
мислиш…

Всички са се натръшкали по пейките, колко е хубаво! 
Един «Joint», а пък толкова много удоволствие, цената си 
струва, суши се лесно, а можеш да го намериш навсякъде. 
Ти лежиш отпуснат на пейката и ти е готино, но нещо все 
пак ти подсказва че можеше да бъдеш другаде…

Всички сцени от жалкия ти живот се въртят пред очите 
ти. Ти си бил хубавец, или поне така си мислят «другите». 
Нищо че си пред изключване, какво пък? Ти не си първият, 
нито ще бъдеш последният. Какво от това че старите се 
безпокоят за теб, че да не си им потрябвал. И без това ти 
правят всичко наопаки…

Чува се шум… и ти отваряш очи. Май виждаш нещо, 
да всичките ти *** приятелчета бягат, или поне се опитват. 
Тръгваш и ти, но защо?… Да, вече си чул, куките са ви 
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надушили и ти ставаш като в сън, тръгваш да бягаш. А 
можеше да бъдеш другаде…

Излизаш на *** платното, оглеждаш се, глупости 
— направо го пресичаш. Една кола бавно… бавно… се 
приближава, но ти не я виждаш, напротив виждаш я, но не 
мръдваш от мястото си. Става ти хубаво, хубаво… сякаш… 
И ти лежиш на асфалта. Не, това не си ти…, напротив ти 
си, но някак… по-различен. А можеше да бъдеш другаде… 
къде?…

Не е вярно че си се озовал в неподходящ ден, на 
неподходящо място в неподходящ час. Ти сам избра пътя си, 
или други ти го избраха… защо, когато можеше да бъдеш 
другаде?!!…

Цветелина Великова 11а клас

Стефан Софрониев 9в клас  
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За смисъла на щастието в нашия живот

Какво е щастието? Нужно ли ни е?
Това са въпроси, които може би на всеки минават през 

главата, но малко хора се замислят над тях. Значението на щастието 
е различно за всеки човек, но все пак речниковият смисъл на 
тази дума е: «състояние, чувство на душевно задоволство, пълна 
удовлетвореност от успех, сполука в живота.». То приема различни 
измерения в зависимост от етапа, до който е стигнал човек в 
живота си, от ценностната му система. Понятието за щастие се 
изгражда и от целите, които се поставят още от ранна детска 
възраст; от нещата, които са важни и които удовлетворяват.

Щастието е много важно за личната реализация. Затова, 
според мен, е важен родителският пример и възпитание, но най 
— ценното е да намерим истинското, стойностното, хармонията 
в живота си.

Много хора, и най — вече тинейджъри, не се замислят 
над тези въпроси. И точно тук им е грешката. Те губят смисъла 
на живота още в началото на своето битие, а в последствие се 
провалят като личности, губят човешкото в себе си. Но те не 
се замислят и над много други важни неща. Тяхната ценностна 
система е изцяло деградирала, най — стойностни за тях са 
материалните облаги. В повечето случаи те се мислят за щастливи 
след изпитаните удоволствия като: нова покупка, поредния купон, 
дискотека, секс, наркотик… Те са постигнали своята моментна 
цел и се чувстват щастливи от повърхностния си начин на живот. 
Но това не са удоволствия от състояние на духа, а плътски. С това 
си съществуване, те не могат да бъдат щастливи в пълния смисъл 
на понятието, а от там следва и разликата в целия им съзнателен 
живот — те ще се провалят в тъй наречената «игра» — живот.

Жалко е да се съсипваме, да бъдем себични, да не оценяваме 
красотата на света около нас. Нека оставим преходните неща на 
заден план, нека станем по — добри, по — уверени и устремени, 
нека просто бъдем щастливи!

Виктория Димитрова 8а клас
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Желание

Искам като волна птица
да полетя във небето.

И от мен една искрица
да остане във сърцето.

Искам да съм свободна
и желана аз.

Искам да се сбъднат
моите мечти тогаз.

Искам да открия свят —
нов, добър и честен.
Искам да живея пак
в този свят чудесен.

Искам като волна птица
да полетя във небето.
Искам и една искрица
да остане във сърцето.

Алма Чеман подг. А
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…И така до следващия път вие се привличате 
единствено от скуката и спомена за удоволствието. Дори и 
нещастните наркомани знаят, че когато упоението премине, 
остава болка и желанието да я забравят отново чрез упояване. 
И така до края. А след него — пепел и забрава.

Помисляли ли сте си някога, че физическото сливане 
може да бъде венец на взаимното ви щастие, сладкият 
плод на седмици, месеци, прекарани в духовно единение 
и блаженство? Не е ли то едно изящно произведение на 
изкуството — може би една скулптура, представляваща 
сливането на две тела и две души — вечна и неизменна?

И сега не вярвате, че съществува вечна любов. Ще 
кажете, че изкуството е само съдържание на живота, а не 
действителния живот. Добре, аз ще се опитам да ви убедя, 
че вечната любов съществува и в друга истинска форма.

Днес обичам едно момиче. Утре ще обикна може 
би друга /как ли ще преживея разлюбването?/. «Днес» 
и «утре» са условни, но е вероятно да се влюбя и в друго 
момиче/. Скъпите образи се редуват в сърцето ми, но едно 
е неизменно — сладкият еликсир, наречен любов, от който 
душата ми пие. А когато завърша житейския си път? Ще 
кажете — безсмъртието на душата е измислица. Е, добре, 
аз ще се постарая да оставя нещо след себе си — ще запаля 
пламъчето на любовта в сърцата на моите синове и дъщери. 
Ако нямам потомци, то това ще стори някой друг. Неговото 
потомство ще вдъхне любов у своите наследници и т.н. до 
края на света. Или до края на вечността…

Радослав Парушев, випуск 1994 год.
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Диана Сръндашка 10д клас
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Изборът да бъдеш господар на себе си

- О, «да бъдеш господар на себе си» е прекалено трудно 
за голяма част от обществото на днешната Земя. Хората не 
могат да се сдържат пред изкушенията зъздадени от същите 
тях. За да си истински «шеф» на положението, се изисква 
огромна воля и здрав, като стомана, разум.

Не вярвам да съм сред здравомислещите, но за 
твърдостта гарантирам. Понякога и аз луцвам (напоследък 
много често), защото човеците имат граници на волята и… 
изобщо имат граници за почти всичко. Може би така се 
чувстват по-големи господари на себе си. Но според мен, 
това за себе си, не включва околната среда, а собствения 
вътрешен свят на хората, тоест тяхната душа. Понякога 
повечето от нас, разумните същества, «изгарят» пред 
изкушението да направят нещо, като например да посегнат 
към «лошите», засега, наркотици, към алкохола, да грабят, 
убиват и прочие. Тези хора са може би без разум, без воля, 
те просто са се превърнали в машини за оцеляване. Е, някои 
го правят и от чисто любопитство.

Този избор — «да бъдеш господар на себе си», е 
почти невъзможно труден. Все още не сме достигнали до 
етапа на свят с разум, «каменна» воля и с любопитство 
само към звездите. Нашата душа е все още объркана пред 
свръхскоростното ни развитие. Според мен трябва да мине 
неопределен период от време, за да помъдреем и да станем 
истински господари на себе си.

Деян Чакъров 8е клас
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Сенки

Вървя през тъмния квартал
на шумния, покварен град,
със поглед, нищо неразбрал,
блуждаещ в тайнствен маскарад.

Отвсякъде приветстват ме лица
ехидно свити, изкривени,
безброй угаснали слънца,
гора от сенки замъглени.

В душа, ранена от тъга
във битката неравна, разгромена,
изстива чезнещата топлина,
заспива в мрака, покорена.

А сенките горят в небето,
изгарят в призрачната нощ
и после падат във морето,
изчезват от фалшивия разкош.

Побягвам упоена от смеха,
подгонена от чужди грехове,
превръшам се във сянка на страха
и хуквам след пияни зверове.

Даниела Вутова 11в клас
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Нощен сън

Върти се вятърът във клоните небесни,
шуми реката в сянката на светлината,
а пък листата като чудни песни,
звънтят във чашата на пъстротата.

Гората нежно приказка разказва
за чудни феи и принцеси,
а здрачът тихо шепне и подсказва
и спуска тежки, пурпурни завеси.

Нощта победоносно стъпва,
заспива цялата природа,
под хладната й длан потръпват
звездите, греещи на небосвода.

Сънуват кротко птиците в гнездата,
дърветата са свели клони над простора
и сякаш жадни за дълбочината
отпиват морно от съня на взора.

Животът уморено спира,
поглежда смаяно гората,
а после тръгва и със златна лира
събужда ослепително зората.

Даниела Вутова 11в клас
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***

И отлетя мигът, пропуснат и забравен,
в утринната песен на дъжда
се скрих. А исках да остана…
Да се превърна в лъч, във светлина.
Със сините очи на теменугата
небето бавно в мен се взря,
или пък аз във него неусетно
потърсих свойта свобода.
Крилете ми от облачна коприна
се потопиха във дъжда,
но той утихна и потънах —
превърнах се във тишина.

Силвия Маринчева 9г клас
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Вместо приспивателно

Колко, колко късно… Колко късно заваля дъждът тази 
вечер. Толкова късно, че бях забравил да го чакам. Месеци 
наред, започваше все към осем, тайничко, тихичко; не 
искаше нито да го видят, нито да го чуят. Страхуваше се от 
осезаемото си присъствие и се чудеше къде да се скатае. 
Образуваше ситни капчици, почти незабележими като 
мазничките петънца по костюмчето на съседката.

Тази вечер обаче, дъждът като че се бе поокопитил. 
Приличаше на лимонени зрънца и похлопваше настоятелно 
по стъклата на прозореца ми. Отварям едното крило и ме 
лъхва лимонова мъгла. Всъщност това за лимона си го 
въобразявам. Но дали някой друг, освен мен, усеща дъха на 
дъжда. Връщам се, сядам и си мисля. Задушно е тук, вътре. 
«Задушно е тук, вътре» — чува се гласчето на пискливата 
съседка. «Задушно е тук, вътре» — чувам собстввения си 
глас.

Потъвам в твърдото легло. Тъмно е, но светлините на 
отминаващите коли не пропускат и моята стая. Шарят по 
тавана, по стените; рисуват, безброй отминали и бъдещи 
картини. Кап — кап…

Аз съм си. В ъгъла на леглото. Стая между четирите 
стени. Добре ги оглеждам — неподвижни като от снимка. 
Кап — кап… Дрехите натрупани върху стола образуват 
чудата форма. Прегърбена старица, взряла невидими очи в 
мен, сякаш всеки момент ще помръдне. Илюзии изпълват 
стаята. Не съм сам. Всичко оживява. Безброй силуети.

Тик-так. Кой твърди, че часовниците са монотонни? 
Ту заглъхват, ту звукът им е смазващ. Запушвам уши, но 
го чувам вътре, в мен. Сякаш отлитам нанякъде. После се 
връщам по същия път — стария, единствения. Колко малко 



28

време ме е ня-мало. Стрелката едва е помръднала с две 
отделения на минутите. Топло е. Ако имах декоративни 
рибки сигурно биха умрели от сваряване. Нищо, че вали 
дъжд с дъх на лимон…

Забързани токчета изтракват някъде по улицата. Вече 
е и тихо, и тъмно, дори е уютно. Дори часовникът е притаил 
дъх в очакване на Съня. Тази малка смърт, в която няма 
суета, нито страх… Затварям очи и продължавам да виждам 
всичко около себе си. Стаята започва да се върти и сякаш 
е пометена от невидим огромен вентилатор. Частица по 
частица всичко се завърта в омагьосваща вихрушка. Лица. 
Всичко става въпреки волята ми. И аз не мога да го спра. 
Безпощадна скорост. Когато я овладея — тогава ще заспя. 
Дъх на лимон…

Александра — 11д клас

Диана С
ръндаш

ка 10
д клас
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Отмъщение

Неблагодарна малка пъпка!
Затуй ли те изхранвах цяла зима?
Накрая, мамка ти и пъпка,
да ми се цвъкнеш, с кожата в комбина!

Обичах те, мразих те —
аз друга тъй не съм отглеждал.
Със свинска мас гоих те,
циреите си дори не бях поглеждал.

А ти, неблагодарнице заклета,
да вземеш да се подиграеш,
изцвъка мазнинката си проклета,
не щеш по свирката ми да играеш.

Щом тъй ще бъде, по-добре да знаеш-
на връзката ни мила — туй й беше края.
От днес ще си завъдя гъбки,
те ще бъдат на краката ми омая.

Вълчо Калудов 11б клас
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Разговор между Живот и Смърт

Ж: — Чакаш да ти кажа що е свободата,
от пъзела живот — парче картон.
Кажи тогава що е самотата,
навярно за отвъдното жетон.

С: — Отвъдно няма, явно пак не си внимавал,
урокът за омразата си припомни,
жетонът пускаш, но преди това си страдал,
накрая сам животът се руши.

Ж: — Но някои стигат до финала,
на тях завиждам за смъртта.

С: — Глупак, финала ги отвежда до канала
и после цоп — в клоаката на старостта.

Ж: — Объркваш ме, защо ти трябва да го правиш,
нима си струва младостта,
повярвай, много ми се нравиш,
но аз живея заради смъртта.

Вълчо Калудов 11б клас
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Дъжд

Ти пак си сам. Дъждът се блъска в зеления прозорец 
на мансардата, подобно търсещо подслон животно. Капките 
се стичат, а очите ти се опитват да различат въображаемите 
фигури. Погледът се премрежва и върху леденото стъкло 
разцъфват пламъците на огън, криещ в себе си безбройните 
загадки на живота. Наблюдаваш го как се разраства и в 
съзнанието ти нахлуват хиляди мисли. Или не. Не точно 
мисли.

Може би въпроси е правилната дума. Въпроси, сливащи 
се в нещо неопределено, което те влудява точно поради този 
факт — необяснимостта: «Какъв е смисълът на живота? 
Има ли смисъл въобще? Съществуват ли наистина понятия 
като време и пространство?» И само на стотна от секундата 
разстояние до отговорите, острият звук на входния звънец 
те изкарва от този тъй сладък унес. Тръгваш към вратата и 
поглеждайки към ча-совника ей така, просто за да направиш 
нещо, разбираш че са изтекли седем часа в съзерцание на 
дъжда, който всъщност отдавна е спрял. Сега тънкият лунен 
сърп, посребрен и окъпан от дъжда, излиза на небосвода, 
обкръжен от свита суетни, тръпнещи от желание звезди.

Александрина Николова 8б клас
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«Partir c’est mourir un peu»
Qu’en pensez — vous?

Le mot «partir» a plusieurs sens, assez différents l’un de 
l’autre: il indique l’action d’aller, de se mettre en route; il signifie 
en même temps «disparaître, mourir», mais commencer aussi.

Peut — on alors affirmer que le départ est toujours lié à l’idée 
de l’abandon, voir de la mort? Les connotations cachées derrière le 
verbe «partir», sont — elles obligatoirement négatives?

Sans doute, lorsqu’on part, on doit, dans la plupart des cas, 
se séparer d’avec une situation connue, d’avec quelqu’un que l’on 
aime et dont on a besoin. Or, il est toujours difficile ou, du moins, 
triste de dire «adieu» aux siens. Si l’on doit quitter sa mère, par 
exemple, la douleur dans la voix est presque toujours présente: qui 
pourrait prendre congé de celle qui lui a donné le jour, sans en avoir 
le cœur serré?

Il en est de même pour les amis et le milieu auquel on est ha-
bitué — et que l’on aime bien. D’autant plus qu’on s’y est déjà créé 
une réputation qu’il est difficile de refaire «en un jour»: on a mis du 
temps et des efforts pour faire preuve de ses qualités. Or, c’est une 
base qui pourrait être très utile pour le progrès professionnel, par 
exemple, de l’individu. D’autre part, on n’est pas tout à fait sûr de 
pouvoir trouver un milieu qui nous conviendra et qui nous accept-
era: les préjugés et les stéréotypes qui existant dans les différentes 
sociétés peuvent être très forts et, partant, difficiles à dépasser. On 
risque donc de ne pas être admis d’emblée comme une personne 
épanouie de perdre beaucoup de temps pour se faire traiter par les 
autres sur un pied d’égalité. C’est aussi la peur que sème, en grande 
partie, tout ce qui est nouveau — une peur qui nous désarme au 
début, dressés tout seuls devant l’inconnu, et qui peut, néanmoins, 
nous aider à grandir, à mourir, à renaître, à travers ces épreuves.

Mais d’un autre côté, lorsqu’on part, lorsqu’on recommence 
à zéro, les résultats peuvent en être très positifs pour la personne, 
elle — même.
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En premier lieu, on a la chance de refaire sa vie. Le départ 
peut s’avérer donc une bonne solution de beaucoup de problèmes, 
tels, par exemple, la mauvaise réputation ou un espace trop limité 
pour le développement personnel souhaité. Ainsi, la grande ville 
nous offre beaucoup plus de liberté quant aux possibilités de tra-
vail.

Un nouveau milieu signifie sans doute de nouvelles rencon-
tres et, bien sûr, de nouveaux amis. On peut donc se rafraîchir les 
idées et accumuler de l’expérience utile. Le monde représentant une 
mosaïque de gens et de faits multiples, on a la chance de découvrir 
en profondeur les caractéristiques et, peut — être, le sens même de 
l’existence humaine. De plus, parti à recherche des autres, il est fort 
probable qu’on se retrouve soi — même.

Peut — on alors affirmer avec assurance que le départ 
n’amène que des sentiments désagréables et redoutables? Non, 
bien sûr. Le profit que l’on tire des voyages et des rencontres avec 
l’Autre, le Différent, est évident. Le changement du lieu ou l’on 
vit est une des formes de se cultiver, d’éduquer son regard et de 
réaliser ses rêves. Mais le mot «partir» évoque en même temps des 
émotions tristes pour un nombre assez important d’être humains: 
laisser derrière soi tant de gens et tant de choses auxquels on est hé 
par des liens spirituels n’est du tout facile.

On peut donc conclure que partir c’est vraiment mourir, mais 
mourir un peu et jamais complètement, parce que s’il est vrai que 
nous laissons derrière nous une partie de notre vie, de notre âme, 
il est vrai aussi que rien ni personne ne peut nous priver de nos 
souvenirs, ni de nous faire oublier nos racines. Ce peut — être une 
façon de mieux se connaître dans l’altérité et de mieux renouer 
avec son passé, ses origines. Mourir c’est aussi renaître, devenir 
plus adulte.

Деница Христова 9б клас
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Поздравление по случай петнадесетата 
годишнина от създаването на испанския отдел 

в Гимназията

По случай петнадесетата годишнина на Испанската 
езикова гимназия бихме искали да поздравим всички 
приятели, «зубрещи«упорито този върховен език, както и 
всички амбициозни учители, опитващи се да ни подготвят 
за реалния свят. Единственото, което можем да кажем 
е: ученици вярвайте в училището, вярвайте в учителите и 
най-вече вярвайте в себе си, а на вас — учители, благодарим 
ви за многобройните онити да налеете нещо в главите ни 
и знайте, че сме ви искрено приз-нателни за всичко, дори и 
когато показваме точно обратното.

Блага и Невена 8е клас
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«Дамата с кученцето» или срещата ни с Мариус 
Куркински

Противоречиви са хорските мнения за Мариус 
Куркински, но никой не може да отрече неговият гений в 
областта на театралното изкуство. Превъплъщенията му в 
различни характери, пълното му отдаване на различни герои, 
бързата и умела смяна на ролите в «Дамата с кученцето» 
създадоха впечатление за сцена, пълна с актьори. Мариус 
може да изиграе така добре вълненията на млад чиновник на 
ръба на нервна криза, както и на» жена, току-що обяснили 
й се в любов. Към средата на представлението оставаме с 
впечатление, че Мариус може да изиграе всеки, като така 
се отдаде на героя си, че да го представи по начин, който не 
може да се побере в думата «комичен». Наистина нямаше 
човек в залата, който да не се смя от сърце. Всички жадно 
попиваха думите му и внимателно следяха всеки негов 
жест в очакване на поредната истерична ситуация, наивна 
шега, смешен момент или просто изкривена физиономия, 
безмълвен знак, предизвикващи наистина спонтанен смях. 
Но ето че сменил десетина роли Мариус сякаш спира, за да 
почине и всички разбират, че пред тях ще се разкрие нова 
ситуация, с нови герои. Този път Мариус обаче ще играе 
само един човек. Ще ни представи деня на един единствен 
герой без да го осмива и без да предизвиква същия този 
спонтанен смях. Мариус започва да играе самия себе си… а 
денят е с датата на премиерата на «Дамата с кученцето» във 
Варна, само че ще представи събитията преди началото на 
представлението. Всичко това е разбира се извън сценария 
на пиесата. Всичко е истинско, героите не са измислени, 
действителността е позната. От дома му в София, през 
пътуването с влака, хотелската стая във Варна, странните 



36

му сънища, репетицията… И този път на сцената не е онзи 
ексцентричен актьор, който предизвиква необуздан смях с 
всяко свое движение. Всъщност самият той е на сцената, но 
в него има нещо ужасно тъжно. Мариус ни показва човека 
зад маската, зад хилядите маски. Всичко придобива реални 
размери и всъщност замисляли ли сме се някога, каква 
е реалността за онези хора, онези красиви безсрамници, 
които късат дрехите си в светлината на прожекторите, които 
ни се разсъбличат; за онези, които от вживяване в други 
реалности трудно осъзнават и сигурно дори са забравили 
своята собствена реалност. За тях тя е по-неясна, като сън. 
Някои казват, че е изрод душата-тяло разсъблечена. Но е 
красиво само по себе си безсрамното й разсъбличане. Ние 
никога няма да разберем какво е да си разсъблечен изрод, 
макар и да ни е любопитно и да ни е любопитно и да ни 
се иска да узнаем. Но със сигурност нашето желание да 
разменим товарите си: зрител-акгьор, не е по-силно от това 
на актьорите. Сам Мариус заявява: «О, как ми се иска да си 
разменим местата…», да се качим ние на сцената и да видим 
света през неговите очи. Тъжно е и то много. Но утеха е за 
разсъблечената душа-тяло полуизрод; утеха е реакцията на 
публиката, отговора им на това, което става на сцената, утеха 
са бурните аплодисменти накрая. Те компенсират целия труд 
на актьора. Когато Мариус изиграва един от дните на своето 
ежедневие, той показва тъжната, трагична страна на актьора 
и отделно това са лично негови преживявания и говорят само 
за него — умора от този начин на живот, умора от товара на 
хилядите маски, чрез които го опознаваме.

Мариус Куркински излиза на сцената за втори път и се 
дава второ начало с думите «Срещата ви с Мариус Куркински 
тепърва започва…». Омагьосан кръг, халюцинация или 
просто преди тази пиеса извън пиесата не сме познавали 
Мариус Куркински, а сега знаем нещо лично за него и се 
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чувстваме по-съпричастни, един вид, по-близо до актьора, 
по-специални… Дали хората гледали това представление 
преди два часа са видели това… Няма време да се помисли 
върху това, защото пиесата продължава с нови герои и още 
много смях, докато почти двата часа, за които всички са 
платили, се изчерпят, дойде ред на аплодисментите и най-
накрая на голямото завръщане към сивата действителност, 
която далеч не е толкова весела и забавна. Но излизаме 
променени от театъра. И оставаме променени кой за час-
два след това, кой за повече. Чувстваме се някакси заситени, 
удовлетворени духовно. Преситили сме се с духовна храна 
и ни е хубаво, добре се чувстваме. И даже се оказа, че ни е 
по-хубаво и от всякакви материални и физически засищания 
и удобсва. В крайна сметка ако не се зареждаме по-често с 
тази духовна храна, ще отслабнем, ще погрознеем, сивото ни 
иначе ежедневие ще стане черно и лека по лека ще започнем 
да се отчайваме… А тогава — считайте ни мъртви.

Адриана Кюлевчелиева 9е клас
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Космическа станция No l5

Тишината се разкъса от непрекъсващите и периодични 
тонове на алармата. Той отвори очи. Тъмнината се нарязваше от 
червената мигаща светлина на същата тази аларма. «Време е» 
— каза Той, отблъсна се с рамене от леглото и полетя с краката 
надолу към пода. Падайки, видя с голямо учудване, че пода го 
няма. Но обувките му си бяха там — не на пода, а в нищото. 
Просто си стояха там, където винаги са били — на пода. «Но къде 
е той?»… Докато си мислеше всичките тези неща, премина през 
нищото (изчезналия под). Усещането не беше приятно. Първо 
краката му преминаваха през нещо относително нематериално 
и блудкаво. Тялото му последва краката и на свой ред усети 
гадното изтръпване при преминаването. «Време е» — каза отново 
Той, но след секунди разбра, че е закъснял. Сега вече не беше 
в космическата станция, а в нищото. «Закъснях» — отново, но 
този път нервно си повтори Той. «Изпуснах часа за събуждане и 
сега преминах във втората фаза на ХЕЙТЛОКЪР*(ХЕЙТЛОКЪР 
— машина контролираща сънищата) — фазата на нереалното и 
на кошмарите».

Той беше човек с принципи, който никога не закъсняваше, 
винаги издаваше отчетите за скоростта на полета десет минути 
по-рано. Той отговаряше за живота на десетки пилоти, поне три-
четири хиляди пасажери и за чиповете на стотиците дроиди, 
които пътуваха на същата тази (негова) станция… А сега беше 
закъснял!

След като през главата му минаха всичките тези мисли, 
редица планове и варианти за «Новия модел No l5», който 
трябваше да завърши, се събуди с ужасно главоболие. Погледна 
надолу. «Подът си е на мястото»… но космическата станция 
я НЯМАШЕ, нито пък леглото му. Сега Той лежеше в нищото 
и се намираше в открития Космос заедно с километрите под от 
изчезналата станция…

Неговият кошмар тепърва започваше…
/от д-р Лутер/
Стоян 9е клас
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El último día le quería
y él como castigo no me veía.
Cariñosamente tocó mi mano
I de mi futuro hizo el plano.

En sus ojos viaja un barco
I allí claro se refleja el arco.

No tengo palabras, no tengo nada
sin él no puedo dormir

en esta almohada.

Стамена Христова 8e клас
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¿Dónde está el amor?

Ando muy sola
solo como la luna
mira las estrellas

y te busco a tí
mí estrella, mí corazón

Dónde estas mí sueño
dónde están tus ojos azules

y la maravilla de ellos.

Dónde está el amor
dónde está la luna

por qué estoy tan sola
sola como la luna

en esta noche
llena de sueños.

Дафина Недялкова 8д клас
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Unas gotas

Unas gotas heridas
Unas gotas de vida, de sol

Unas gotas que llevan
el nombre «amor»

No son ningunas gotas,
sino lágrimas mías

Dame, una
sonrisa aún

Una sonrisa para
mí corazón

Дафина Недялкова 8д клас
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«La vida es aquello que te va sucediendo mientras 
tú te empeñas en hacerte otros planes»

John Lenon
La vida es una serie de sucesos que casi nunca dependen de los 

planes personales del hombre. Uno puede manejar su vida hasta que 
se lo permitan sus propias cualidades mentales y espirituales. Pero 
hay cosas que no pueden ser planeadas — la salud, el amor, las penas. 
Y cuando aparece algo inesperado el hombre puede resultar desen-
gañado de sí mismo o acaso de la vida.

Cuando uno ansia algo se pone a hacer planes para conseguirlo. 
Pero, ¿pueden ser realizados los sueños? Si, por ejemplo, uno quiere 
volar o ser el hombre-mujer, o ser el negro-blanco, ¿cómo podría hac-
erlo? O cuando uno planea qué va a hacer a las sesenta años y a las 
cuarenta ya está enfermo de forma incurable, ¿cómo terminarán sus 
planes?

Yo creo que no tenemos que hacer planes a largo plazo, sino 
planes del día, de la semana o de las próximas meses como máximo. 
Lo que pasa es que a lo largo del tiempo las circumstancias y estos 
cambios no pueden ser previstos. Además es más interesante encarar 
los desafíos y las sorpresas de la vida, porque en caso contrario es 
probable que uno se converta en esclano del pasado perdiendo lavol-
untad. El otro extremo es dejarse llevar por inercia de la vida. Uno 
tiene que luchar por la realización de sus planes y deseos, pero sobre 
todo tiene que vivir. La vida no es larga y tenemos que gozar de ella 
enteramente.

Cuando queremos conseguir algo siempre tenemos que darnos 
cuenta de nuestras propias capacidades. No es razonable obsesionarse 
con algo que uno no puede realizar, que sus propias cualidades no se lo 
permiten. Hay personas que logran saber cuáles son sus límites.

Yo creo que este pensamiento de John Lenon expresa lo que 
le sucedió a él. Era una persona sabia e inteligente porque sabía que 
la vida podría terminar en el momento menos esperado. Creo que su 
muerte y la muerte en general es el último desafío de la vida.

Биляна Бончева 10д клас
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С божията помощ и с тази на 4 ЕГ вече цяла година сме 
десетокласници. Учим испанска литература и правим много 
преводи. Ама голямо разнасяне бе на огромни речници от 
библиотеката до класните стаи и обратно! На края мозъците 
и бицепсиге ни така укрепнаха, че решихме да приложим 
натрупаните знания и енергия и да си напишем сами такъв голям 
и тежък тълковен речник. Предлагаме Ви го в испански вариант:

DICCIONARIO LOCO

aguarDiente — liquido fuerte que protñgH los dientes;
alOjaMiento — mentira que se dice mirando a la gente en los ojos;
alParGata — animal femenino que vive en pareja con otro;
autopista — pista o huella que deja el coche detras de si;
azucarado — individuo con cara de azúcar;
coMarca — señal que sirve para distinguir varias poblaciones de un territorio;
daniNo — dicese del que regala su nino a los demás por ser este muy travieso;
drama Tizar — escribir obras de teatro sobre una tiza;
germinador — un Terminador de origen germenico;
guarDia — el que vigila todo el dia;
hipotaxis — coches divertidos en formas de hipopotamos en los que pasean los ninos 
en los parques de atracciones
JazMin — planta, creadora de la música jazz;
lecheRa — bebida que dan las vacas, adorada por los egipcios;
marAca — instrumento musical que se toca en la orilla del mer e imita su sonido;
masCuIino — hombre que es mas culinario que su esposa;
mazaPan — un pan dulce en forma de maza que se usa en las peleas teatrales para que 
no haya muertos y heridos en el escenario;
paCiencia — paciente muy sabia;
perFumar — acción de fumigar un espacio, aromatizándolo;
puertorriqueño — un puerto donde tados los habitantes son ricachones;
radiciCola — bebida refrescante llena de elementos nocivos;
ruiseñor — un señor muy ruidoso;
salChicha — embutido muy salado que sirve de tapa para una bebida latinoamericana;
saldar — en la antigüedad acción de arreglar todas las cuentas pagando con sal;
siTio — lugar donde los tios se ponen de acuerdo;
taxímetro — la longitud del taxi;
vehemente — dicese del que miente andando;
violar — tocar la viola con mucha ira.
В съставянето участваха: Биляна, Божидар, Василена, Веселин, Даниела, 
Десислава, Диана, Йордан, Николай, Илияна, Камелия от 10Д клас, 
Александра, Александър, Гергана, Георги, Емилиян, Ивелина, Ива, Иван, Росен 
от 10 Е клас
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Когато от безпътица премазан си,
зазидан в четири стени,
от всички свои пътища прерязани
нов път си направи
и пак тръгни.

Данте Алигиери из «Нов живот »
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Майката и земята — Пабло Неруда (превод)

Една тайнствена жена носеше вода в стомната си. 
Бяха времена на война, лъчите падаха от планината, бяха 
времена на жажда. Сивият прах щипеше прясно отворените 
рани. Светът се обезкървяваше. Но беше достатъчна една 
единствена жена, за да пият всички.

Една единствена жена предеше на хурката си. Хората 
вървяха беззащитни в снега. Студът надничаше през 
прозорците, разбиваше вратите, настаняваше се в домовете. 
Пътниците изчезваха в бурята, в дъжда, в опустошението на 
Големия Бял Север., на Големия степен Юг.

Една единствена жена предеше на хурката си. Тя 
предеше само за един човек, само за едно дете. Не знаеше 
че преде за целия свят, обличайки всички хора.

Една единствена жена раждаше в най далечни времена, 
в тъмата на произхода. Раждаше само един човек. Искаше 
да кърми само едно дете. Но човечеството се раждаше.

Една единствена жена шиеше, готвеше, тъчеше, 
сееше жито и ориз, превързваше раните, водеше синовете 
си по един дълъг път, върху който хвърляха сянка големи 
разцъфнали дървета. Бе само една жена. Но пролетта бе 
пристигнала.

Когато войната стана жестока, срутиха се всички къщи, 
свършиха се пътищата, нямаше светлина, нито въглища, 
изгоря всичката хартия. Човешките същества не си разменяха 
нито едно писмо повече, всичко бе тишина. Всичко бе пепел 
и дим. Всичко бе в кръв. Но под едно изгоряло дърво една 
жена вече без лице, с обгорени от пожара клепки, с изпълнено 
със скръб сърце, плачеше с детето си в ръце.

Цялото човечество плачеше под изгорялото дърво.
Глухо се приближава смъртната опасност. От 
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огромните фабрики, от малки събрания на хора, които 
купуват и продават, от своите като бетонни градове банки се 
точи нишката на смъртта.

Тази смърт е като ослепителен блясък. Огромен буен 
огън и след това — голямата тишина на всемирната пепел. 
Хората вървят смазани, объркани, недоволни и тъжни. 
Изведнъж може да се появи, да падне от небето или да се 
надигне от ужасното пладне лъчът на унищожението. Една 
единствена жена може да спре всеобщата смърт. Една 
единствена жена, която е всяка жена. Една единствена майка, 
която е всяка майка. Нейният подвиг е в цветята и плодовете 
на земята, във всички нови творения, в нашата любов.

Сребрина Петрова 11е клас


