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ПОД УДАРИТЕ НА ВДЪХНОВЕНИЕТО
ПОЕТЪТ ПИШЕ,
НО ИМА ХОРА, НА КОИТО УДАРЪТ НЕ
ПРИЧИНЯВА НИЩО.

БОРИС ВИАН
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Александрина Николова 9* Б клас

Замък

Обичам вечер да се вглеждам през прозореца
във кулите на замъка порутен.
На хълма горе, тъжно изсушен —
помахват му със клони пак тополите.

А северния вятър все го брули,
обгръща го в студена пелерина.
Мъглата сребърна разпръсва си косите,
като видение на балерина.
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СКРЪБТА

Диана Сръндашка 11 Д клас

Всяка душа е царкиня — красива и нежна. И всяка 
душа чака своя цар да я освободи. Редуват се ден и нощ, 
радост и тъга, полет и падение. Но царят — сън не идва и 
не идва, а морето мълчи.

В самотния си затвор душата е обречена. В царството 
на тленното, пазена от верен паж, всеки копнеж, всяка 
надежда ще бъдат погубени. Какво й остава на душата — 
царкиня, след като й е отказан полетът? Тя е затворник в 
своето царство, царкиня, но и робиня. След дълго очакване 
постепенно се отказва от мечтата, от копнежа за щастие и 
любов. Все повече прикована към земята, жертва на “рой 
презрени народи”, тя се отдава на забравата, става разблудна, 
защото изневерява на себе си. Потърсила полета, поискала 
щастие, тя намира само една безпределна скръб. Да заспи, 
да забрави остава единственият изход на душата.

Човек не трябва да затваря своята душа, да губи 
пътеводната си светлина. Непрестанно лутаща се между 
добро и зло, самата душа носи в себе си и двете начала. 
Стреми се към доброто, искайки да полети, но пада окована 
и натежава от скръб. Вечно тръпнеща и търсеща, в очакване 
на своя цар, вечно между отчаянието и надеждата, душата 
— царкиня забравя за порива и победена от скръбта на 
ненамирането, все повече се отдалечава от мечтата и се 
обрича на вечен затвор.

Но дори в падението душата си остава красива, макар 
и разблудна. Ден и нощ, надежда и тъга винаги ще се 
редуват. Царкинята все още чака. Може би ще дойде царят, 
може би скръбта не е толкова дълбока.
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Ива Кудева 11 Е клас

Един поет пътува към нас във времето. По стъпките 
му ронят цвят “белоцветните вишни”, тихо грее старата 
икона и мами с топлината си бащиния дом.

Но къде е душата ти, поете? В кои призрачни светове 
на безвремието пътува тя?

Имало едно време една разблудна царкиня… Имало 
едно време една разпъната на кръст душа… Тя сънувала 
несънувания сън на мечтите си, но нейните нежни струни 
плачели сред “мъртвата вода на мъртвите фонтани”.

Тъгува царкинята и скърби в своето лутане и безверие, 
сънува царкинята и призрачният свят на сънищата е 
нейният втори живот — мечтан и бленуван, изпълнен с 
образа на “оня цар далечен”. В два свята живее девойката, 
а нима твоята душа, поете, не живее в различни измерения 
на реалността? Да, реалността, защото и сънищата, и 
мечтите са едно жадувано настояще, далечно на скръбта 
и отчуждеността, на отровната роса на омразата. Нима 
бедната царкиня, измъчвана от своя копнеж, не е безсмъртен 
символ на нестройната ти душа. Тя, царкинята, простира 
ръце към морето, тя е прочистена от очакване, тя стене в 
самотата си като твоята огорчена душа.

А “морето мълчи…” Мълчи, а светлият бряг застила 
черна тиня. И душата на царкинята плаче заедно с гласа 
на бурята, светлия бряг и звездите. Царкинята пита: “Де 
е той?” и търси в трепетно очакване своя принц… А кого 
търсиш ти, поете? Може би ангела на доброто, който лети в 
призрачни розови светове и носи на крилата си хармонията 
и красотата. В мрачните дебри на нощта се ражда грехът, 
плод на болката в сърцето на разблудната царкиня. А може 
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би в нейния грях е и твоят опит да отвърнеш на жестокостта 
на студения свят, поете!? Защото твоята чиста душа не е 
способна да превърне скръбта в грехопадение, отчуждението 
и самотата в разблудна мъст. Затова и над мрачните чертози 
изгрява денят със своя “златен щит”. Светлината събужда 
оптимизма, вярата, надеждата и любовта. И твоята душа, 
поете, потъва в нощите на отчаянието и бленува утрините на 
пробуждащия се нов живот, на успокоението и хармонията.

И ти се люшкаш между вярата и безверието и търсиш 
лек за раненото си сърце. А може би си решил, че смъртта 
е единствената усмирителка и утешителка на хорските 
нещастия.

Смъртта наистина те намира, поете, не на време, не на 
място. Но дори и там, в отвъдното, ти търсиш опрощение за 
разблудната царкиня, защото хармонията, която ти сътвори 
приживе, размива човешкия грях и ни прави по-добри.

Ивелина Филчева 11 Д клас

Усети как вената изскочи, време беше да забие иглата. 
Отровата потече и почти веднага достигна до мозъка… 
Сега вече можеше да пише. Разфокусираният й поглед се 
плъзна по текста — “Легенда за разблудната царкиня”. 
Стихотворението я натъжи, от него лъхаше скръб… Опиатът 
най-сетне надви желанието й да си напише домашното 
и очите й се затвориха. Мислите й се запреплитаха — 
несвързани и разтеглени. Но в една частица от обърканото 
й съзнание все пак се фиксира нещо — образът на една 
страдаща душа, на един сладък блян, почти като онези, 
които наркотиците предизвикваха в началото. Изведнъж 
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й стана студено, потъна в мрак. Сякаш се пренесе в онзи 
средновековен замък от Дебеляновото стихотворение, 
превъплъти се в онази царкиня и усети апатията и тъгата на 
героинята зад стените. Почувства се обхваната от някакъв 
копнеж…

Но действието на опиатите не е вечно, съзнанието й 
започна постепенно да се прояснява и когато отвори очи, 
си беше пак в своята стая, а вместо плясъка на вълните се 
чуваше само тихото бръмчене на електрическата печка. 
Запази се само споменът за онова митично желание и 
натрапчиво се сля със замайването…

Върна се отново на текста. Трябваше да напише 
домашното си.

Отново долови тихата и дълбока скръб, смътно 
предчувствие за рухването на мечтите, за илюзия и 
самоизмама. Контрастът между приливите и отливите й 
внуши чувството за обърканост, дезориентация, а самата 
царкиня сякаш олицетворяваше една душа, която постоянно 
се стреми към нещо и същевременно осъзнава обречеността 
на поривите си… “И поради това страда…” — прозря един 
клетчица от упоения й мозък.

Ръката й се плъзна по листа и го заизпълва с разкрачени 
букви и накъсани изречения. Идеите се бяха оформили в 
главата й, но все още бяха в облака на опиата. Трябваше 
да пише само по темата, за изпълнения със скръб път от 
надеждата до крушението, за Дебеляновото възприемане 
на съдбата — типично за заветния тип човек, който не е 
агресивен, не е способен да се противопостави на каквото и 
да било, а напротив — напълно се примиряваше с орисията 
си. Трябваше да пише и за почти религиозното смирение, 
което долови в Дебеляновата “Легенда за разблудната 
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царкиня”, но как като не приемаше това смирение. Нейната 
душа не беше чиста, не можеше да разбере примирението 
като пречистена и кротка мъдрост. Не можеше, защото 
всички се опитваха да се докажат като борбени натури, 
цялото нейно поколение си мислеше, че ако върви “с рогите 
напред”, ще го възприемат като някой, достоен за уважение, 
тогава какъв суперлатив да измисли за примирението?

Отново не пишеше, а мислите й просто блуждаеха, 
макар и този път в по-литературна посока. От това й 
състояние я извади настоятелен телефонен звън. Завлече 
се до апарата и в ушите й отекна полуистеричната реч на 
някаква жена: “Взел е свръхдоза, детето ми е мъртво, Боже, 
нали бяхте обещали да спрете проклетите наркотици…”

Момчето, с което бяха преживели толкова много, този, 
когото обичаше повече от себе си… Мъртъв!…

В училище й дадоха отсрочка за темата. Когато седна 
да я пише отново, бяха изминали две седмици. Сега вече 
знаеше какво е страданието, познаваше и скръбта. Написа 
си домашното на един дъх, съзнанието й беше трескаво 
и неспокойно, но нямаше да посегне към опиати, за да се 
успокои и уравновеси. Вече беше осъзнала самозаблудата, 
в която бе изпаднала.

Не знаеше кога точно я осъзна — дали, когато скръбта 
се стовари върху нея, или тя си беше някъде дълбоко в 
съзнанието й още когато четеше легендата за една разблудна 
царкиня — душа, осъзнала илюзорността на своите мечти.



10

Елица Кескинова 9* В клас
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Нина Александрова 9* Д клас

Уви…

Предметите в стаята се превърнаха в облаци. 
Тиктакането на часовника зазвуча като музика. Замириса на 
цветя: зеленият губер беше поляна, а пъстрите възглавнички 
— теменуги, минзухари, иглики.

***
Болни бяха. Всичките ми уханни видения и фантазии. 

Теменугите плачеха, часовникът крещеше прегракнало, 
мъртви слънчогледи лежаха върху губера, облаците се 
изкривиха уродливо в грозни форми. Стаята се въртеше 
бясно в кръг. Все наляво. Само наляво. Помиташе цветовете, 
дъха на поляната, звуците… Всичко, което бях измислила. 
Всичко се строполи в една безцветна, отблъскваща 
купчина развалини. Моят прекрасен измислен свят се 
изпотроши, преди да усетя. В главата ми още се въртеше. 
Наляво. Огледах се за себе си в купчината. Търсих, рових, 
разхвърлях — уви. Бях останала жива и цяла. И сама. Само 
сетивата ми стърчаха грубо от развалините. Значи заразата 
беше дошла. Бях болна от тяхната болест — безразличие.
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Деница Йорданова 9* А клас
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Милена Стоянова 8 А клас

* * *

По пътя на сърцето в ден един
ще тръгна, влака си ще взема.
И ще отида в тъй далечните земи,
където любовта си да намеря.

По цели дни на плажа ще седя,
забравена в мечтите си захласната.
Ще гледам как във въздуха искрят
капките морски от сребро изваяни.

Ще се сбогувам после с изгрева
и пътя си ще продължа.
Ще спра на някоя поляна,
венец за слънцето ще изплета
и огън силен ще запаля.

И ще гледам как искрите диви
издигат се и гаснат във небето.
И песните на птиците ще ни приспиват
и ще ме будят росни капки по лицето.

И ще нощувам с дървения пукот,
и ще денувам с песните на вятъра.
А сетне ще погледам залеза и ще се върна,
отдето бях дошла, пораснала.

Ще се завърна късно за вечеря,
а любовта ми там и ще ме чака —
едно момче от българската челяд,
и толкова роднини и приятели.
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Инна Стоева 10 В клас

“…Върнах се в цветуща младост
сетих трепети и сладост.
Люляка ми замириса…”

Иван Вазов

* * *

С венец от дъхав люляк, вплетен във косите,
танцувам боса в росната трева
и събирам с пълни шепи
от утрешния цвят липа.

Той носи се от вятъра немирен,
който пръска люляков парфюм.
Всичко чезне сред омая,
сякаш е невинен сън.

И прегърнала лилави клони,
аз пилея щастие сред мен.
То рисува люлякови пъпки
и обагря моя ден.
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Даниел Цонев 10 В клас

Ръбът на света

Отново бягам. Толкова много години не съм спирал. 
Вятърът ме е удрял в лицето, спъвал съм се, но винаги 
съм ставал и продължавал. Може да съм наивен, но със 
сигурност ще стигна до края на ръба. Роден съм, за да 
търся. Цялата тази монотонност ме разбива. Единственият 
начин за спасение е бягството. Винаги съм искал да 
се затичам и да не спра. Всичките тези въпроси, които 
напират в мен, ми дават сили и въздух, от които толкова 
имам нужда. Убеден съм, че един ден ще стигна до него, до 
ръба на света и ще погледна надолу. Толкова имам нужда 
от този кратък, бегъл, почти периферен поглед. После мога 
да спра и да издъхна. Но поне ще знам, че цялата умора и 
всички трудности не са били напразни. Хората ще ми се 
смеят, но аз ще съм щастлив, защото ще съм видял цялата 
бяла слепота, която обгражда нашия малък свят. Бягството 
ми е мост към крилата, които ще получа, тогава ще полетя 
като малка бяла птица, ще прелетя над всичко, от което съм 
бягал, и поздравявайки, ще махам, махам…

Инна Стоева 10 В клас
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Живко Йорданов 11 Г клас

Свободата — състояние на духа

Когато се намирам в стая, пълна с хора, и разсъждавам… 
Не, не мога да разсъждавам, не мога дори да се опитвам, 
защото няма място за моите мисли, те не са свободни, 
защото и душата ми се е свряла някъде дълбоко в мен и 
се крие от толкова непознати същества. Тя иска да лети, 
но не от стена на стена, не иска да се блъска в зацапаните 
прозорци. Тя иска свобода. Някъде бях чел, че човешкият 
дух е свободен като гълъб. Но гълъбите не са свободни, 
те винаги се връщат на едно и също място, там, откъдето 
отлитат. Аз не искам душата ми да се връща там, където 
е била — тя трябва да търси новото, непознатото, за да се 
чувства свободна. Жалко е, че среща толкова прегради, 
толкова стени от бетонна човешка глупост и омраза. 
Омразата… Тя е навсякъде — под земята, на небето и бавно 
се приближава към душата ми, притиска я и се увива около 
нея като змия, като струя отровен дим. Та душата ще умре, 
щом не е свободна, ще падне в калта и по крилете й ще 
полепнат тонове човешки боклук. Тя ще загине, стъпкана 
в затворен свят — без Бог, без Дявол, свят — тъмна дупка, 
със стени, които се приближават една до друга.

Трябва ми свобода.
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Стаменка Христова 9* Д клас

Просто без време

Една самотна роза танцуваше по паветата. Раздърпаната 
й дръжка затъваше за кратки моменти в пукнатините и в 
дупките, от които растеше трева. Миришеше на сандалово 
дърво и портокали. Група бедни и изпокъсани сираци 
лежаха като мъртви по тротоарите. Гледаха изтощено 
празните кофи. Цял ден търсеха, търсеха и се мъчеха да 
открият храна с единствената цел да събудят телата си 
за живот. А намираха стари снимки с изрязани лица, 
изпокъсани любовни писма, недостигнали получателя си, 
изгорени банкноти…

Розата танцуваше и пиеше жадно зимния дъжд. Тя 
изяде толкова слънце. Роди се, за да даде щастие, да извика 
усмивки, но докато наблюдаваше онези осъдени деца, тя 
самата се изпълни с болка. Не й трябваха усмивки — беше 
откраднала достатъчно. Сираците също се родиха, за да 
дадат радост, но видяха, че я крадат и затова избягаха. Като 
розата.

Розата имаше червени, черни, бели и други листа. Беше 
полуразцъфнала, но се смяташе за напълно разцъфнала и 
готова за щастието. Обаче трябваше да хапне още, преди да 
порасте… Тя обаче си избра друго.

Едно от сирачетата се усмихваше странно. В светлите 
му до черно очи бушуваше океан. Хиляди събрани мечти 
бодяха зениците му. Отдавна си беше изгорил учебниците. 
Намираше се на хиляди километри от най-близкия си 
познат и мразеше лъжата. Прощаваше на всички, беше 
добър, толерантен, интелигентен, жертвоготовен. Няколко 
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ореола отдавна блестяха на челото му, но той се измори да 
се бори за добротата. Той избра самотата на собствената си 
душа. Защо избяга? По дяволите, как можа да се превърнеш 
в парцал за чистачките на улици? От гласа ти лъха толкова 
скръб, обаче траурът няма да ти помогне. И да имаш власт 
над всичките затвори, вълчата козина остава.

Ти си глупак. Носиш много щраусови пера на гърба си, 
но те не са достатъчни, за да се скриеш. Оставаш си човек. 
Ако скриеш главата си в пясъка, нещата ще продължат да 
се случват.

Чувстваш се отговорен, чувстваш се задължен да 
пиеш, пушиш и грешиш, защото и другите го правят. Пак 
си се объркал, пак си се загубил.

Бързаш за казармата. И после? Бързаш за семейство. И 
после? Бързаш да станеш дядо. И?

А аз толкова искам да видиш приливите, да се катериш 
по стръмните планински склонове, да мислиш с тая глава, 
защото я имаш. Ти си фар, светлина и посока. Ти си 
барометър, но за другите.

Аз и ние сме същото, но сивите сгради, мръсният дим 
и финикийските пипала ни гонят, търсят и искат. Изтезават 
ни, за да ни превърнат в… нищо. В пазарска чанта или жив 
труп на животоподдържащи системи в болницата.

Онзи сирак взе избягалата роза и си раздра вените. Не 
му остана време за още фарсове и лъжи.
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Инна Стоева 10 В клас

Лунната соната

Моля ти се спри! Не си отивай!
Не ме оставяй тука сама в тъмнината.
Седни до мен и просто помълчи —
навънка някой свири Лунната соната.

Чуй как леко гали клавишите,
разплаква ги от нежност в нощта.
Защо не ме дари с такава обич?
Прости! Забравих — няма ноти в любовта.
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Александрина Николова 9* Б клас

* * *

… Остават още няколко реплики до края на спектакъла. 
Смазан си от умора, но продължаваш да си внушаваш, 
че единственото нещо, за което мечтаеш в момента, е да 
пресъздадеш по възможно най-добрия начин образа на 
героя си. Нали всъщност това е работата на актьора: да 
се преструва; всяка вечер да се появява на сцената с нова 
самоличност, пренебрегвайки собствените си чувства.

Най-накрая завесата се спуска. Няколко кратки поклона 
и всичко свършва. Чувстваш бурните аплодисменти някъде 
пред себе си, но ти се струва, че идваш от друга вселена.

Отправяш се към гримьорната, капнал от изтощение, 
и единствената мисъл, до която се досягаш, е, че всеки 
момент можеш да се сринеш на пода. Всичко наоколо се 
движи като на забавен кадър. Времето се увива около теб в 
опасна прегръдка, опитвайки се да те премаже. А може би 
ще успее?… Най-сетне си се добрал до малката стаичка в 
дъното на коридора. Сядаш на стола, поглеждаш напред: 
на мястото на старото, пропукано през средата огледало, 
стои чисто ново парче пропукано стъкло, отразяващо 
болезнено ясно светлината на неоновата лампа. За миг 
част от теб изкрещява с всичка сила, а след това усещаш 
празнина. Огромна черна дупка някъде в съзнанието. 
И болка. Непреодолима болка, като от загубата на скъп 
другар. Изчезнал е единственият свидетел на най-
съкровените моменти в живота ти. Най-горчивите сълзи, 
радостните мигове, редицата таени срещи след края на 
представленията. И…
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Чувстваш се сам в свят на егоисти, без ни най-малка 
надежда за промяна…

Започваш да сваляш грима с бавни, точно отмервани 
движения, отработвани в продължение на години… И после 
всичко започва наново. Сутрешната чаша горчиво кафе — 
чисто както винаги. Цигарата.

Скандалът със съседката заради кучето.
Трамваят.
Сивите улици.
Сивите хора.
Репетициите.
Цигарата.
Гримьорната.
Спектакълът.
Умората.
Аплодисментите.
Гримьорната.
Самотната цигара в нощта.
Парчето счупена луна.

И пак:
Сутрешната чаша горчиво кафе — чисто, естествено.
Цигарата.
Скандалът.
Кучето.
Трамваят.
Сивите улици.
Сивите хора.
Гримьорната.
Умората.
Цигарата в нощта.
И така до безкрай…
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Даниел Първев 9* Г клас

METALLICA… and nothing else matters 
Металика… И нищо друго не е от значение

Смисълът на най-великата хевиметъл банда

Боготворена или отричана, “Металика” е най-
значимата хевиметъл група за последните две десетилетия. 
Събрани през 1981 година Джеймс Хетфийлд(ритъм 
китара, вокали), Ларс Улрих (ударни), Кърк Хамет(китара) 
и Джейсън Нюстед (бас китара, бек вокали; тогава не в 
този състав), продължават да говорят и днес, за да разкрият 
пред милионите си почитатели и пред обикновения човек 
смисъла на метъла. Без съмнение, това е една велика група. 
Аз не искам да изтъквам успехите им или да им правя 
автобиография; всеки може да разбере всичко за тях от 
някой сайт в Интернет.
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Ако ги разгледаме от друг ъгъл, можем да разберем 
защо значат толкова много за съвременната музика и за 
изкуството като цяло. “Металика” предлага един приятен 
начин за прекарване на свободното време, едно занимание, 
отмора. Но музиката им никога не бива да се слуша 
повърхностно. Вниквайки в нея и в стиховете на песните, 
човек вижда размисли върху живота и смъртта, започва да 
разсъждава и съпоставя; слушането й не е губене на време, 
а интелектуална, психическа дейност. Точно на това бих 
искал да обърна внимание.

Всеки човек обича да слуша музика. Като хоби, 
за отмора, тя е част от нашето ежедневие, понякога 
единственият лъч в сивотата. Затова очакваме от нея 
оригиналност, разнообразие и мелодичност. Точно такава 
е музиката на “Металика” — никога монотонна, няма две 
изпълнения, които да си приличат. Мощен бас и ударни 
звуци, страхотни сола, съчетани с гласа на Джеймс. Това 
би задоволило и най-претенциозните меломани, също и 
обикновения човек.

Ако слуша внимателно, всеки може да стане част 
от музиката на “Металика”, да вникне в нея и да я 
разбере. Парчетата представляват размишленията върху 
живота и смъртта. Те не са “празни”, а носят послание 
за съществуването, карат човек да се замисли върху своя 
живот, да си представи своето място в обществото, да 
обсъди по-нататъшното си добруване. Някои други биха я 
определили като агресивна, но това е така, за да се внесе 
енергия, хъс на човека, който да тръгне да се бори за своето 
място в живота, да постигне целите си, а защо не и мечтите 
си.
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Дядо ми казваше, че всяко нещо е полезно, стига 
да е в умерено количество. Сигурно не е първият и няма 
да е последният, който твърди това, което се отнася и за 
“Металика”. Не трябва да се прекалява със слушането на 
този тип музика. Зависи от психическото състояние на 
човека, но понякога може да се стигне и до непрестанна 
нужда от музика, “метален глад”, както при наркотиците. 
Хубавото (не и дрогата, разбира се) опиянява, но без да 
се злоупотребява. Има много случаи на фанатизъм, на 
вманиачаване по дадена тема и после е много трудно човек 
да си възвърне нормалното състояние. Пример за това е 
Дон Кихот де Ла Манча, които е увлечен по рицарските 
романи. Едноименната рицарска пародия на Сервантес 
съвсем точно показва параноичната лудост, която може да 
се развие вследствие на прекаленото размишляване над 
дадена тема.

Предполагам, че ако човек погледне на “Металика” по-
философски и по-задълбочено, пред него ще се открие една 
група, съвсем различна от многото, нароили се напоследък 
по MTV и по другите музикални програми, които твърдят, 
че правят музика. Дори и най-скептично и консервативно 
настроените биха разбрали “Металика”, ако вникнат в нея. 
Никой не може и не трябва да казва за нещо, че е лошо, след 
като и най-малка представа си няма за какво става въпрос. 
За жалост, това е една от отрицателните черти на много 
хора. Аз не искам да направя от всичките човеци разбиращи 
метъли, защото това не може да стане. Всеки има право 
на избор, мнение и предпочитания. Надявам се обаче, че 
съм успял да покажа смисъла на тези, които не знаят какво 
значи понятието “Металика” не само за музиката, но и за 
самия живот.
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Стефан Софрониев 10 В клас
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Ивелина Манолова 11 Г клас

“Не унищожавайте изкушението, защото ще
направите подвига за спасение много лесен”

”Не унищожавайте изкушението, защото…”. Той се 
провикна, но не можа да довърши. Гласът му потъна сред 
надигналия се ропот.

Колко епикурейско, отбелязвам Аз. Изкушението е 
толкова “сетивно” — да опиташ чрез допира на пръстите, 
да вкусиш чрез устните, да доловиш звука и да изживееш 
чрез сърцето. Изкушението е удоволствието — на тялото, 
на плътта и на душата. Изкусителен е самият порив да 
преживееш насладите на битието, самият стремеж към 
земна абсолютна пълноценност. Искам да танцувам, да 
пия, да пирувам. Искам да любя, да желая, да бъда желана. 
Искам заради самото желание, означаващо живота…

Колко нехуманно — отбелязваш Ти. Каква нелепост 
и абсурд. Изкушението трябва да се унищожи заради 
човека и неговите усилия към свръхсебепостигане. Живот 
без изкушение означава съвършенство. Съвършенство 
без никакви усилия. Защото без изкушението няма да 
съществува и съмнението в себе си и собствените постъпки, 
няма да се налага да разкъсваш душата (а тялото си) в 
стремежа между “правилно” и “грешно”. Без изкушение 
човекът е програмиран към моралност и добро.

”…щото ще направите подвига за спасение много 
лесен.

Ропотът бе заглъхнал и част от думите му се чуха 
по-добре.”
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Колко наивно — подемаме ние (вече сме забравили 
доскорошния разговор, но сме доволни, че ни се предлага 
друга тема за започването на нов). ”Лесен подвиг за 
спасение” ни звучи странно: на Мен — защото не го търся, 
защото отказвам да жертвам реалното и изкусително 
удоволствие на Живота, за да търся химерното и съмнително 
успокоение на Смъртта. Защото за мен е лесен подвигът на 
тленното (да се заситиш и удовлетвориш максимално); на 
Теб — защото съвършеният човек не се нуждае от спасение, 
чието значение той дори не осмисля. Съвършенството 
прави лесно всичко, а подвигът е поредното преодоляно 
препятствие към себепостигането.

”Не унищожавайте изкушението, защото ще 
направите подвига за спасение много лесен.”

Той се възползва от мига тишина, за да повтори.
А ние смътно доловихме някакъв смисъл (че тези думи 

по някакъв начин смесваха нас;
Че те синтезираха в себе си разбирането за 

удоволствието и самоусъвършенстването;
Че говорещият се стремеше да докосне някаква 

задължителна обвързаност и необходимост.)
Който обаче не успя да “изкристализира” и да 

ПРЕОСМИСЛИ нашето съществуване.”

P.S. Такова едно преосмисляне е необходимо, за да се 
разбере, че животът е симбиоза между плът (изкушение) 
и разум (стремеж към духовно израстване), че отдаването 
само на едното от двете прави съществуването лесно, което 
не възнаграждава, а ограбва човешката същност, защото 
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лесният подвиг е фалшив и има за награда мнимото и 
неистинното. Заслуженото спасение е в преодоляването 
на изкусителната плът, в преодоляването на болката от 
загубата и направената жертва, в трудността да вземеш 
решение и в куража да го отстояваш докрай.

Деница Любенова 10 Б клас
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Елица Павлова 9 Г клас (1998/99 г.)

Faut-il tuer le Père Noël?

Le Père Noël est un personnage à la barbe blanche et au 
manteau rouge, censé apporter des jouets aux enfants pendant 
la nuit de Noël. Nous lui avons tous écrit de longues lettres 
pleines de voeux et d’espoir. Faut-il alors tuer cet espoir? Faut-
il anéantir l’esprit de Noël, dévoiler ce mystère, cette illusion 
charmante?

Il semble au monde moderne que dans notre quotidien 
il n’y a plus de place pour fées, magiciens et Pères Noël, car 
les miracles relèvent aujourd’hui du domaine du progrés tech-
nique, alors que le Bonhomme

Noël est rétrogradé au poste de personnage publicitaire 
qui fait vendre plus facilement des milliers d’articles au mois 
de décembre: il doit rappeler que la fête approche et inciter les 
gens à acheter des cadeaux.

Le Père Noël est donc prétexte à une débauche commer-
ciale dont les intentions sont loin d’être pures. Tout le monde 
connaît les spots publicitaires du Coca-Cola ou des chocolats 
“Svogué” ou l’image du bon vieillard est médiatisée au point de 
nous suggérer que si ces sociétés n’existaient pas, il n’existerait 
pas non plus. C’est une absurdité qui marche très bien dans no-
tre société de consommation.

A l’époque des changements rapides où le bonheur est lié 
au perfectionnement des nouvelles technologies, les enfants 
sont très différents de leurs compagnons d’âge du début du siè-
cle. Ils regardent la télévision, savent jouer sur l’ordinateur et 
surfer sur l’Internet, et s’émerveillent de découvrir chaque jour 
tant de secrets de la vie que le vieillard à la barbe blanche leur 
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semble vraiement ridicule et vieux jeu avec son traîneau tiré par 
des rennes. Il est, de plus, peu probable qu’un enfant qui sait 
comment manier le téléviseur par exemple croire qu’on puisse 
se déplacer de cette façon aujourd’hui et faire le tour du monde 
en une nuit.

En outre, le mythe du Père Noël peut développer chez 
l’enfant un caractère intéressé: il se conduit bien non par con-
viction, mais parce qu’il veut recevoir des cadeaux. On lui a 
répété que s’il n’est pas sage, le bonhomme ne viendra pas. Il 
cherche alors à tricher, à dissimuler les bêtises qu’il a faites, ce 
qui n’est pas un bon excercice pour un futur adulte. L’enfant a 
peur d’être privé de ses étrennes, mais doit-on avoir peur pour 
être bon? Doit-on chérir des vertus qui ne sont pas toujours 
récompensées, même dans le monde chrétien qui les a fait naî-
tre? Doit-on enfin grandir avec la fausse idne de la réalité où la 
bonté est parfois cachée et invisible, souvent ridiculisée, voire 
bannie?

Tout précoces que soient cependant les enfants 
d’aujourd’hui, ils se laissent toujours bercer de la belle légende 
du Père Nôel et attendent leurs cadeaux avec impatience. Or, 
cet abus de confiance prépare une cruelle désillusion dont tout 
le monde a été la victime. Ainsi, le gamin attend le Père Noël, 
parce que ses parents lui ont dit, lui ont promis qu’il viendra. 
Mais un jour, il découvre tout à fait par hasard que ce sont les 
grandes personnes qui donnent les cadeaux. Le conte est dé-
truit, le charme est rompu et l’on dit adieu à l’enfance.

Mais le Père Noël n’est pas seulement un objet de manipu-
lation et de spéculation: il apporte aussi la joie et le bonheur qui 
réchauffent le coeur.

Chacun se souvient avec nostalgie des fêtes autour du sap-
in. Ce sont les plus chers souvenirs d’enfance. L’impatience, 
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l’attente, tout renaît le 24 décembre. La joie est d’autant plus 
grande qu’elle est partagée avec les proches et les amis. Le 
calme, l’atmosphère de la fête enrichissent les âmes d’une 
beauté magique qui manque souvent dans la vie quotidienne. 
Dans notre dure réalité, tout le monde a besoin du Père Nôel 
qui est l’expression d’une morale simpliste, mais possitive et 
accessible aux enfants. Le conte, la magie, font cette atmos-
phère d’irréel qui est si typique de l’enfance. Lés cadeaux sont 
le prix de la bonne conduite et de l’application des petits. Ils les 
rendent heureux, et le plus important c’est de croire au bonheur.

Avec les années, l’enfant comprend que le Père Nôel est 
une illusion, un beau conte. Le choc peut etre violent, mais la 
désillusion est largement compensée par la fierté d’etre devenu 
grand.

Or, les grandes personnes ne croient pas au bon vieillard, 
mais elles aussi l’attendent avec impatience, car il leur donne 
l’occasion d’oublier les problèmes du quotidien et de devenir 
meilleures en pensant aux rêves et aux espoirs d’une heureuse 
année. Les adultes retrouvent leurs part d’enfance, leur paradis 
perdu.

La Noël est donc un amalgame d’attente, d’impatience, 
de joie et d’espérance où se mêlent la naïveté de l’enfant et 
l’astuce du commerçant. Elles viennent, avec ou sans le Père

Nôel; les petits reçoivent leurs étrennes, les adultes 
s’amusent autour du sapin, faisant le bilan ou faisant le point. 
Alors, le vieillard ne doit pas être considéré comme héros des 
contes inutile, d’enfants condamné à l’oubli par la société mod-
erne. Il ne faut pas tuer l’esprit de la fête, le bonheur qu’il ap-
porte. Les enfants doivent avoir confiance en ce mythe de la 
bonté dont ils ont tant besoin pour vivre pleinement leur en-
fance.
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Мария Иванова 9* В клас
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Сребрина Петрова 9 Е клас

El amor
(o los deseos imposibles de un adolescente)

El amor es el sentimiento más alto y hermoso de los que 
dominan el alma humana, es un sueño, es el sentimiento de la 
vida. Todos vivimos por él, unos con la esperanza de encon-
trarlo, otros por una idea que lo simboliza y todos los demás, 
por dos ojos que les parecen únicos por su belleza.

El amor es como la rosa: florece en el corazón aún más 
bello que la Reina de las flores, o lo hiere mucho mas dolorosa-
mente que podrían pinchar sus aguijones. Este dolor dulce nos 
hace crecer, nos hace correr riesgos y hacer sacrificios por la 
persona amada. Y cuanto más imposible parece su deseo tanto 
más decidido a cumplirlo está el enamorado, hasta ignorar su 
propia dignidad, hasta sufrir, anhelante de ver aquellos ojos en-
cantadores que se encuentran una vez en la vida. El enamorado 
piensa más en su amado que en sí mismo, cambian las metas de 
su existencia. Un amor puede ser la causa para abandonar el tra-
bajo y los sueños propios y hasta para sacrificar las relaciones 
con los amigos y la familia, si éstos no lo entienden. Porque es 
como la paloma: no puede vivir sino en libertad.

Todos estos sacrificios no son fáciles, pero tampoco son 
imposibles; para el verdadero amor no hay cosas imposibles. 
Por él hay que luchar.

Porque luchar por un amor es luchar por la felicidad.
¡Luchar por el amor es luchar por la vida!
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Лора Начева 10 А клас

МОЯТА КАРИ

Карина беше сестра ми, но аз й виках Кари. Преди 
време тя се разболя. Лекарите казаха, че има тумор. Не 
можеха да я излекуват. На всички ни беше ясно, че тя ще 
умре.

Спомням си последните месеци преди смъртта й — 
едва ли някога е имало време, когато съм научила повече 
за живота.

Кари беше сестра ми. Тогава беше на седемнадесет, 
с две години по-голяма от мен. Беше най-добрата сестра 
на света: разбираше ме, помагаше ми, а и понякога ме 
криеше… когато пушех или се бях напила на купона у 
най-добрата ми приятелка. Тогава ми се случваше много 
често. Родителите ни не знаеха какво да ме правят. Бях 
тръгнала по лош път, както казваше мама — непрекъснато 
бях навън, бях занемарила училището, бях започнала да я 
лъжа, отговарях й и често се карах с нея за пари. Баща ми 
слуша известно време тези караници безучастно, но един 
ден избухна. Развика ми се и за момент си помислих, че 
ще ме изгони от къщи… ако не беше Кари. Тя се застъпи 
за мен. Винаги го правеше. Убеждаваше родителите ни, че 
нищо чак толкова страшно не се е случило, че аз просто съм 
в такава възраст и с времето ще се поправя. И те я слушаха! 
Кари винаги е била по-разумната от двете ни, а и по-умната 
и по-добрата. Кари наистина беше всичко това. В училище 
беше отличничка, вкъщи вършеше цялата домакинска 
работа, защото родителите ни по цял ден бяха на работа. Не 
проумявах как успява едновременно да чисти, да готви, да 
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пере и да учи! Беше тиха и мълчалива, понякога излизаше 
с приятели, но никога не се прибираше късно. Мисля, 
че предпочиташе да бъде сама. Но с мен винаги беше 
търпелива. По едно време имах проблеми с наркотиците. 
Бях се пристрастила. Кари ме измъкна. Забеляза в колко 
унесено състояние се връщам вкъщи и направо ме попита 
взимам ли наркотици. Не можех да я излъжа. Всичко й 
казах. Тя не ми се скара. Никога не ми се е карала. Само 
ми каза: “Трябва да ги откажеш!” И аз се съгласих. Сама ме 
заведе на лекар и когато той ни попита за родителите ни, 
го излъга, че сме сирачета. Той й повярва безпрекословно. 
Кой не би й повярвал, в края на краищата? Гласът й винаги 
беше удивително спокоен, а когато това не беше достатъчно, 
то големите й кафяви очи й придаваха толкова честен и 
невинен вид, че всеки би съжалил “клетото сираче”. После 
се грижеше да си взимам лекарствата и зорко ме следеше, 
докато не се убеди, че съм се излекувала. И успя да запази 
всичко в тайна от мама и татко.

Толкова й се възхищавах и толкова я обичах! Мъчно 
ми беше, но знаех, че не мога да бъда като нея, просто не 
можех. Виждах, че наранявам и родителите си, и нея, но не 
можех да се променя, а и не исках.

И аз продължавах да излизам с приятелите си, да 
купонясвам до светло и да не се прибирам у дома. А когато 
приятелките ми наричаха сестра ми пред мен “забита” или 
“задръстена”, аз просто мълчах и се правех, че нищо не съм 
чула, защото… се срамувах. Срамувах се от Кари! А сега 
така се мразя за това!…

Една вечер, когато се прибрах, майка ми каза, че Кари е 
болна. Няколко месеца подред я боляла главата. Най-накрая 
я завели на лекар и той им казал, че тя има рак. Туморът 
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бил на такова място в мозъка, че не можел да се оперира. 
Останах като гръмната. Няколко месеца! А аз изобщо не 
бях разбрала! Тогава видях каква егоистка съм била. И 
колко силна всъщност беше Кари: не се беше оплакала нито 
веднъж. Бях сигурна, че и сега няма да го направи.

Същата нощ не можах да заспя. Гледах я как спи тихо и 
спокойно, сякаш нищо не се е случило. Стори ми се толкова 
крехка, толкова невинна. Това не трябваше да се случва на 
нея. Тя с нищо не го беше заслужила, не беше честно! Тогава 
си помислих, че сега аз трябва да се грижа за нея, както тя 
се беше грижила за мен досега. Сега тя имаше нужда от 
мен! Но не беше вярно. Разбрах го, когато Кари започна 
да взима лекарствата и се подложи на лъчева терапия. От 
лекарствата й прилошаваше, повръщаше, почти не ядеше. 
Но нищо не казваше. Тя все още беше миротворецът в 
нашето семейство. Тихото й, спокойно присъствие беше 
достатъчно да ни накара да се разбираме и да се обичаме. 
И май всички едва тогава разбрахме, че не тя има нужда от 
нас, а ние от нея. И то огромна нужда!

Докато Кари беше в стаята, родителите ни се държаха 
мило с нас и помежду си, но вечер, когато Кари си легнеше 
и те мислеха, че е заспала, се караха. Чувах ги всяка вечер. 
Не разбирах точно какво казват, но ги мразех за това. 
Мразех ги, защото знаех, че се карат заради Кари, мразех 
ги, защото знаех, че бяха отчаяни… Когато ги чуех да се 
карат, все едно ми крещяха в ухото: “Тя ще умре, тя ще 
умре…” Не можех да понеса тази мисъл.

В началото мислех, че само аз ги чувам, но една нощ се 
обърнах случайно към Кари и видях, че очите й са широко 
отворени. Първо помислих, че е мъртва. Замалко да изкрещя 
от ужас, когато… тя мигна! Никога не бях чувствала такова 
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облекчение! Започнах да я наблюдавам всяка нощ и разбрах, 
че тя не можеше да спи, докато родителите ни се караха…

Кари умря след два месеца. Почувствах се сякаш съм 
загубила нещо много скъпо, нещо, чиято липса усетих, 
когато бях лишена от него. Плачеше ми се, адски ми се 
плачеше, но не отроних нито сълза. Кари не би плакала, 
тя щеше да си повтаря, че сестра й е по-щастлива така, 
щеше да се радва за нея, щеше да вярва… Аз не можех 
да се зарадвам, но можех да вярвам. И това беше всичко, 
което можех да направя. “Хората, които обичаш, винаги ще 
съществуват, а белият кораб винаги ще те чака на кея, за да 
те отведе при тях”, беше казала Кари, и аз се вкопчих в тези 
думи като корабокрушенец в единствената сламка, която се 
носи над водата…

“Карина… Ина… Кари”, непрекъснато звучеше в 
главата ми, “Карина… Ина… Кари”… Моята Кари. Така 
я наричах. А тя никога не е била моя. Тя принадлежеше на 
друг свят — светът на ловците на морски дракони, които 
обикалят моретата в търсене на най-стария — дракона 
Ленион; светът на елфите — малките човечета, които 
живеят в чашките на цветята; светът на всички останали 
невероятни същества, за които тя ми беше разказвала. Сега 
тя беше там… и дано поне там да е щастлива, защото тук не 
беше. И ми се струва, че и аз никога няма да бъда, защото 
нея я няма… Моята Кари!…, която всъщност не беше 
ничия, ничия като уханието на розата или като утринния 
бриз на плажа, но ние всички бяхме нейни…

Кари…
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Биляна Бончева 11 Д клас

РАК

Къде отиваш, не виждаш ли —
навън като потоп вали.
Небето е покрито със синкавия блясък на
      пълната луна
и сребърни светкавици и гръмотевици
разреждат често сияещата тъмнина.
Къде отиваш, не чуваш ли —
хората отдавна са заспали,
замлъкнали са всички блокове.
А между тях котаци бясно вият,
бездомни, кучетата безнадеждно се опитват
      да се скрият.
Къде отиваш, не разбра ли,
че нощ на върколаци ще е тази.
О, ти знаеш, но и аз разбрах,
отиваш на среща с лунното си аз.
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Йордан Йорданов 11 А клас

ХА!

Един химикал. Изчистена форма. Кръгъл и издължен 
като елипса. Толкова е красив, че чак човек да се чуди как 
е направен. Щипката прилича на сребърна комета, влязла в 
орбита около галактика, която зарежда и прибира пълнителя 
си: душата на химикала. Сребърен конус със синя точка на 
върха. Малка топчица се върти и оставя синя следа по белия 
лист, оформяйки знаци, които създават мисъл. Блясъкът 
на химикала отговоря на брилянтната му мисъл, която 
ражда с еднакъв успех гениални и луди идеи, абсурдни и 
смехотворни твърдения, красиви и отвращаващи сцени на 
насилие и дружелюбна прегръдка.

Ето, сега рисува тъмно езеро в тъмна пещера. Всичко 
наоколо е оцветено във всички нюанси на синьото. 
Тъмнината създава невероятни отсенки в цветовете от бяло 
до черно. Лекото движение на въздуха вълнува повърхността, 
потъва меко в нюансите на вълничките, които поддават 
под тежестта и се освобождават от ненужните пръски. 
Те отскачат леко и замръзват за секунда в най-горната 
точка на параболата, която чертаят с полета си. И всичко 
замръзва в безтегловност. Очите се плъзгат по хлъзгавия 
образ, който възприемат. Оглеждат го от всички страни. 
Въртят се бавно, после по-бързо и по-бързо, загледани в 
замръзналата надиплена повърхност. Във всяка капка тя 
се отразява по различен начин, пречупен през собственото 
й въображение, което праща на очите недействителната 
красота на образите, създадени от него. Очите гледат 
и летят в безвремието на мига, уловени в примките на 
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вечността. Опорната им точка се губи. Губят представа за 
действителността, с която са свикнали, губят ориентир, 
търсят движение, но се успокояват. Съзнават възможността 
да видят едно нещо отвсякъде. С всяко движение стават все 
по-мъдри, по-дълбоки, все потъмни, все по-тихи, все по-
пъстри. В един момент преливат в това, което ги заобикаля, 
сливат се с него, просмукват се в тайните на съзерцанието, 
на безусловното възприемане, освободени от гравитацията 
на досегашните си устои. Гмуркат се в бездната на водната 
синева, плуват в нейната безкрайност, стопяват се в 
гостоприемността й. Излизат на повърхността бавно, едва-
едва, със съвършена точност, пестеливост и спокойствие. 
Излизат и краските на мисълта им се обагрят в безцветността 
на една душа, благородна като първородния грях, свирепа 
като божествено пречистване, светла като гробовен мрак, 
мръсна като светена вода. За нея няма език, няма мисъл, 
нито смисъл, само усещане за всичко, без представа, без 
съзнание. Тя е толкова всичко, колкото е и нищо. Леко се 
изплъзва от нежните окови на дълбините. Извисява се в 
зората на света, който залязва без звук, отпива от глухотата 
на нощта и се упоява от безжизнеността й. Разпръсква се 
във всяка посока и всичко я попива с екстаз.

Една капка виси пред погледа му, неподвижно в 
небитието.

Химикалът свършва своя път, пълен с премеждия, 
линчуване и обожествяване. Кривата на днешния му път 
се извива все още под напора на освобождаващото се 
напрежение. Изморява се от мисълта си и спира.
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Силвия Маринчева 10 г

Работя над себе си

Работя над себе си и ровейки в спомените,
претърсвам за скрити мечти.
Банално — но скривам несгодите
под маска от нагли лъжи.
Взех всичко от теб — без съвестта
душата ми пак да яде.
Кой всъщност си ти? Мъртва душа?
… Или просто бездушен човек?…
Защото след моя пореден грабеж
от теб остана една шепа прах,
уж толкова малко неща ти отнех…
Лъжи, лицемерие, страх.
Кой всъщност си ти? Не, няма значение…
Градя с тухли и пясък сърце,
работя над себе си, а светът се променя
и бавно без мене расте.
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Мария Попова 8 А клас
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Люба Софрониева 8 г клас




