
1



1

УСТРЕМ
2001

Варна

ЧЕТВЪРТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
С ПРЕПОДАВАНЕ НА ФРЕНСКИ И 

ИСПАНСКИ ЕЗИК
«ФРЕДЕРИК ЖОЛИО — КЮРИ»

ВАРНА

брой 31 19.03.2001 година



2

Съставители:
Силвена Ставрева
Цонка Станкова

Компютърен набор:
Павел Близнаков XВ

Георги Джамбазов XВ

Симеон Симеонов XВ

Художник на корицата:
Ивайло Иванов



3

Превод: Сребрина Петрова, XЕ клас
 

L’hymne du lycée en espagnol

O, liceo Joliot-Curie,
Hacesmi corazón latir
En los años más felices
Enseñádomos a vivir.

Eres tú el más querido
Bajo este cielo azul
Las chispas has encendido
Que nuestros almas llevaran.

Sentaditos en la clase
Trabajamos sin parar
Inflamados de entusiasmo
El futuro por crear.
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Инна Стоева, XIВ клас

* * *
Отиде си босоногото лято.
Морето облиза следите му с хладен език.
И стана ми някак тъжно и сиво.
Нахлузих обувки. С последния вик
на отлитащо ято
изтече от мене и жълтият цвят.
А толкова, толкова злато събирах
от слънцето и морския бряг…
Сега ще съм бяла и кротка,
защото е зима във мойта душа.
Но споменът цветен за моето лято
ме топли. Аз цяла горя…

* * *
Дъждът. Жълтите паважи.
На пръсти обич тихо е дошла.
Усещам как със мокри длани
обгръща моята душа.

Разказват — идва само при избрани,
щом чуе тя плачевния им зов.
Душата ми е хан — ще я покани,
а тя ще заплати с любов.

И щастие тогава ще огрее
лицето ми, усмихнато с тъга.
Дъждовната вода ще пее,
а сред паважите ще порасте трева…
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НОКТЮРНО

Стая. Пепелник. И аз.
Стар часовник в тишината.
Бледосин и лепкав мрак
плъзга се под прага на вратата.

В дим обвита е нощта.
Черно-бели сенки се прегръщат.
Сноп от електрична светлина
в безнадеждност моя сън превръща.

През прозореца наднича самота.
Мислите ми като дъжд се стичат.
Огледална става моята душа -
и да иска, тя не може да обича.

Искра Марценкова, VIIIА клас

ФАНТАЗИЯ

Бях сама, създадох свят, мой свят. Мечти неутешни построих си 
отново. В замъка на фантазията аз танцувах с ангела. Танц без време, в 
свят без време, танц, извън времевия обхват на живота.

Белота, волност, те живеят в замъка на фантазията, редуват се и 
се сливат. А видението на танца е с мен там долу, в реалността. Следвам 
белотата, ангела и себе си, навлизам в необятните обятия на красотата, 
нарисувана с боите на сърцето, а цветовете… аз ги създадох: малко мечти, 
две целувки, една прегръдка, частица от детството и много любов. Сега 
замъкът не може да бъде разрушен, ако аз не пожелая. Къде ще отида, ако 
съм сама, с кого ще плувам в пространството на мечтите, как ще избягам, 
ако го няма?…
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ПРИШЪЛЦИ

Коок вървеше по стоманения коридор на станцията. На всеки метър 
от стените стърчаха дебели болтове. Почти се беше хипнотизирал от 
монотонното тракане на железните скоби на обувките си, когато на около 
десет метра пред него се появиха мъжете от хотела. Те отново бяха трима, 
облечени с черни шлифери с дигнати яки, краката им не се виждаха, на 
главите си имаха бомбета с периферия, която хвърляше сянка върху лицата 
им. Коок забърза ход, за да ги настигне незабелязано, но те изведнъж свиха 
по друг коридор и побягнаха. Но как е възможно, без да се обръщат да усетят 
присъствието му на повече от десет метра? Коок не го интересуваше! Той 
бягаше след тях. Сърцето му биеше все по-силно, ускоряваше ритъма си с 
всяка секунда. Усещаше как кръвта му приижда в главата му, това го правеше 
още по-бърз и той започна да ги настига. Тримата мъже продължаваха 
бягат, без да ускоряват или намаляват скоростта си, умерено като машини. 
Коок трябваше да ги настигне, само те знаеха истината, която… мъжете 
се обърнаха в абсолютен синхрон и хвърлиха някакъв прах в очите му. 
Лампите от коридора осветиха лицата им за секунда. Коок се шокира! Те 
бяха еднакви, бели, без някакъв оттенък, устните им — бледи, очите: целите 
чисто черни, бляскави, нямаха вежди, нито пък мигли и въпреки че бяха 
избягали поне осемстотин метра, не бяха изпотени. В момента, в който се 
обърнаха, очите им се срещнаха с неговите. Той знаеше, че гледат право в 
него, но дълбочината на погледа им създаваше чувството, че гледат далеч 
зад него. Тримата мъже се обърнаха и пак в абсолютен синхрон закрачиха 
по коридора. Коок стоеше, гледаше как се отдалечават и тъкмо превъзмогна 

Магдалена Христова, VIIIГ клас
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страха от външния им вид, когато усети вкуса на праха в устата и носа си. 
Започна да преглъща все по-често докато устат му пресъхна, езикът му 
изтръпна, нещо в гърдите му се надигна към гърлото и той помисли, че 
ще повърне, не нещото се върна. Главата му се замая, изгуби равновесие 
и посегна да се хване за… но краката му се подгънаха и той коленичи. 
Ръцете му висяха безжизнени. Погледна раменете си, проследи ги надолу 
по ръкавите си и стигна до безчувствените пръсти, осъзна, че в момента 
ръцете му са най-ненужното нещо, което някога е притежавал. Тялото му 
се срути от собствената си тежест и Коок рухна на пода. Поемаше въздух 
все по-често и почти забравяше да го изпусне. Очите му бяха затворени. 
Зениците под клепачите се движеха бързо във всички посоки. Пое въздух 
за пореден път, но много по-силно и бързо от предишния и не го изпусна. 
В този момент рефлексите му спаднаха до нула, а мозъчната му дейност 
се увеличаваше докато стигна до 99%: Коок мислеше едновременно за 
стотици неща, представяше си ги, мечтаеше, изпитваше радост и в същото 
време болка, скръб и омраза, даваше си отговор на всички неразрешими 
въпроси, но веднага ги забравяше и така докато в главата му настъпи пълен 
хаос. Изведнъж всичко се изчисти, стана на права бяла линия, ушите му 
запищяха. Той рязко отвори очи. Бяха широко отворени, бели и остри, 
съсредоточени в една точка, някъде между пода и стената на коридора. 
Изпусна въздуха и главата му съвсем умаля, почувства я като спадащ 
балон. Рефлексите му, от нула, започнаха да спадат още повече и приеха 
отрицателни стойности. Как имаше чувството, че се стопява. Малките му 
зеници се раздвижиха и видяха как ръката му попива в пода. С ужас си 
наблюдаваше разтичащото се тяло. То се разля по целия под, достигна 
до стените и започна да се изпарява. Издигаше се към тавана разпръснат 
на минимални частички из въздуха. Изпитваше неописуема горещина. 
Виждаше в червено. Стените и пода трептяха. Червеното го съсипваше. 
Без да съзнава бавно започна да си поема въздух. Червеното смени нюанса 
си и се превърна в жълто. Най-после всичко изстина. Изпареното му тяло 
се охлади, след това втечни и полепна, под формата на капчици, по стените. 
Капчиците започнаха да се стичат по жълтото. Той забеляза, че те имат 
крака и всъщност не се стичат, а ходят, вгледа се по-внимателно и видя, че 
всяка капка представлява един малък Коок. Те се събраха на куп и започнаха 
да стържат с нокти по стоманения под. Косата му настръхна. Шумът беше 
достатъчно непоносим, за да го върне към реалността, рефлексите му 
започнаха да се нормализират и той успя да изстене. Кръвта му започна да 
се движи равномерно из цялото тяло, дишането се успокои. При ставането, 
което представляваше петминутно блъскане в стените на коридора, той 
усещаше силно напрежение между двете слепоочия. Но когато краката 
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му стъпиха стабилно на пода, съзнанието му се проясни. Коок закрачи по 
коридора. Железните скоби на обувките му отново затракаха. Очите му 
бяха безизразни. Погледът му блуждаеше някъде по стените. Мъжете с 
шлиферите бяха изчезнали. Странното е, че той не изпитваше страх от тях. 
Напротив, някъде дълбоко в себе си ги чувстваше близки, дори познати, 
чувстваше някаква привързаност към тях. Не си задаваше въпроси и 
знаеше, че всичко, което те правят, е правилно. Спря да ги преследва и 
никога не разбра кои са те и какво правят на нашата планета.

001: 203: 402
от третия пришълец

Стоян Иванов Милков XIЕ клас

Александрина Николова, X*Б клас

* * *
Как диво искам да прокарам пръсти
през влажните коси на твойто лято,
със шепот да прогоня аз съня ти,
да бъде залезът море от злато.

Тогава ще потърся заклинание,
реалността на части да разбия
и тайно от деня едно признание
в парчетата строшени да прикрия.

Ще се събудя друга, но пречистена,
ще виждам всичко в нова светлина,
а някъде дълбоко скрита истина
ще ми напомня старата тъга.

И образът ти ще смути съня ми,
ще искам времето назад да завъртя.
Уви! Пророкът каза верни думи:
«Не могат сълзи да лепят реалността.»
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Симеон Симеонов, XВ клас

ДА БЪДЕШ ЛИ, МОЖЕ БИ…

Има ли човек, който може да разкаже какво е след смъртта? Има 
ли такъв, който е «преживял» смъртта? Този абсурден въпрос обяснява 
страха от края. Това е неизвестното, което може да ни сполети всеки 
миг. Това е неизвестното, в което не искаме да погледнем. Някои 
казват: «Животът е хубав.» Но доколко той е, не може да бъде отсъдено 
абсолютно, защото никой не знае какво го очаква след него.

В този аспект Хамлет не прави изключение. Той знае повече от 
всеки друг герой в трагедията. Но колкото и знаещ да е, колкото и да е 
луд, Хамлет не може да знае дали да бъде или не. Шекспировият герой 
казва, че никой не би живял, ако след смъртта сънищата бяха хубави. 
И все пак, защо хората биха предпочели една лъжа, макар и сладка, 
пред горчивата истина… Всеки иска да живее добре. Но след този 
сън той никога няма да се събуди, следователно няма да живее. Това 
е парадоксът, който измъчва не само Хамлет, но и всички хора. Героят 
казва: «Кой би пъшкал под бремето на отминал живот, ако не беше този 
страх пред нещото зад гроба… откъдето никой пътник се не връща?»

Аз бих казал, че не страхът от смъртта и от «това след нея», а 
животът е причината, която не ни позволява «просто да умрем». Но 
животът на Хамлет не е добър и затова той се озовава пред дилемата 
«Да бъдеш, или не?» Никой не може да отговори със сигурност на това. 
Когато човек си зададе този въпрос, той отговаря за себе си. Ако е в 
миг на щастие, няма съмнение: «Животът е хубав», ако е в момент на 
отчаяние или болка, със сигурност: «По-добре да не бях се раждал.» 
Единствено Хамлет гледа обективно на живота и неговата критика 
може понякога да озадачи човек, да го хвърли в паника или даже да 
промени светогледа му.

Но никога, абсолютно никога няма да бъде даден отговор на 
въпроса «Да бъдеш или да не бъдеш?», тъй като той е толкова абсурден, 
колкото «преживяването на смъртта». Този «смазващ волята» въпрос 
забранява на хората да «летят» към непознатото. Докато съществуват 
животът и смъртта и този въпрос ще съществува, ще меси в живота и ще 
пречи да живеем пълноценно. Освен ако не си кажем: «Ще видим…»
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Диана Лазарова, X*В клас

ЖИВОТЪТ Е ТОВА, КОЕТО НИ СЕ СЛУЧВА, ДОКАТО 
ПРАВИМ ПЛАНОВЕ

ДЖОН ЛЕНЪН

Едно от нещата, които намирам за особено глупави на този свят, са 
максимите за живота. Със забавна посредственост тези фрази се опитват да 
обобщят и да подчинят на себе си живота в цялата му тоталност и стихийност, 
точно както атомният физик прекарва целия си живот, за да изчислява 
параметрите на процес, който всъщност е събитие със случаен характер.

Затова се учудвам, че и Джон Ленън се е присъединил към великите 
умове на човечеството, едва ли не само за да може заветната фраза да бъде 
увековечена и мултиплицирана / например в лексиконите на по-романтичните 
гимназистки, където с не по-малък блясък, изписано с красив почерк да грее 
името на култовия Джон Ленън /.

От гледна точка на обществото на постдеветдесетте максимата се 
е изгубила — в известна степен — в необятните семантични полета на 
думата «живот» и изразява една антиконформистка философия, която обаче 
неминуемо ще стане псевдоантиконформистка — просто не може всички да 
сме антиконформисти, това обезсмисля понятието.

Да, разбира се, по времето на ОНАЗИ снимка с Джон Ленън и Йоко Оно 
може би всички са правели планове и понеже правенето на планове е скучно, 
на Джон трябва да не му е харесало. И в една прекрасна сутрин той се снима 
с жената, която обича — просто те двамата, уловени в един миг от живота си, 
без претенции за психологизъм и автобиографичност, каквито имат максимите 
за живота.

Предполагам, че хората са послушали Джон — независимо от това, че 
днес, известен брой петилетки по-късно, всички пак правим планове. Успешно 
се преструваме пред другите — уж правим любов, а не война: социално 
нормалната доза маргиналност.

А какво ще стане, ако всички правим любов, без да планираме, и просто 
се реем в безтегловност? Ако никой не планира семейно, може да се предвиди 
бейби-бум ефект, близък до катастрофалния.

Ето защо е безотговорно да не помислиш за бъдещето, да чакаш нещата 
да ти се случат, а не ти на тях. Не можеш да се преструваш, че ти е все едно, 
понеже така е модерно сега. Не може да ти е все едно какво ще стане с теб.

Фрази, които започват с «животът, това е…», бих нарекла не максими, а 
миними — единствено защото не са максималистично, масово приложими: те 
губят смисъл, ако станат валидни за всички.
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Христо Христов, XВ клас

НЕСБЪДНАТИ МЕЧТИ

Небето в мене се продъни.
Въздуха светкавица разцепи.
Земята в мене се отгърна
и погуби чувствата нелепи.

Прощавай ти за обичта ми
и нека щастие във теб цъфти,
догде душата ми — една бездънна яма —
поглъща нашите несбъднати мечти.

Петър Денчев, VIIIВ клас

ПЪНК

Когато чух за пръв път «Секс Пистълс», реших, че това е най-
смисленото нещо, което съм чувал някога. Те бяха зли. А и мама ги 
мразеше. Наистина след това в главата ми близо месец се въртя:

Незабавно и веднага! Анархия!
Аз съм анархист! Аз съм антихрист!
Не знам какво искам, но знам как да го постигна!
Ще унищожавам всеки минувач, защото искам да бъда
    АНАРХИЯ!

Докато най-накрая се реших да отрежа дългите си коси и излязох от 
фризьорския салон с един огромен компромис, който приличаше на мелез 
между прическа на средно интелигентен учител по география, който е ген, 
и общ работник на сметището. Бях един от първите, които се разхождаха 
с раздрани дрехи, безопасни игли по тялото и ярки винилови панталони. 
Редовно понасях ударите и презрението на занизаните дискари. И ми беше 
гот. Ако става дума, най — напред лелята на първия ни вокал изобрети 
пънка, пет години преди «Дамнед» да се появят, но не защото споделяше 
пънкарската идеология за пълно разрушение и анархия, а просто защото 
си беше луда и страшно й харесваше да носи раздрани дрехи. А след 
като «Пистълс» се появиха, тя отвори пънкарски магазин и ни следваше 
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навсякъде по концертите. Луда или не, когато започнахме да свирим, тя 
единствена ни разбираше и в лицето й виждахме потенциален фен.

Изведнъж хората започнаха да ни забелязват. «Ню мюзикъл експрес» 
и «Саундс» станаха моя Библия. Обаче родителите ми не споделяха моите 
виждания за бъдещето, искаха да имам спокойна работа на счетоводител 
или банков чиновник, затова криеха китарите ми, чупеха плочите ми с 
пънк. Но пък на мен не ми пукаше въобще за тях и направих група с едни 
момчета.

Когато «Клаш», «Пистълс», и «Рамоунс» пробиха, сцената беше пълна 
с «Тото», «Форинър», «Канзас», «Бостън», всичките тия лайна. В началото 
решихме да не вземаме наркотици, за де се различаваме от хипарите, но 
после решихме, че това е голяма глупост и тогава преминахме на кокаин 
и всякакви други шантави дроги, които те карат да се чувстваш все едно 
се разхождаш по Луната. Но най — лошото идваше, когато всичко това се 
полееше с една — две бутилки долнопробни водка или уиски. Но разбира 
се това беше пънкът. А от музикална гледна точка ние имахме всички 
данни, за да бъдем истински пънк музиканти — ограничени музикални 
познания, нечовешки хъс и съответната агресивност. Тогава свирехме 
в местни клубове, където пъпчиви младежи се тресяха под звуците на 
нашата музика, докато вокалът с все сили се стараеше да се промъква в 
пороя хвърчащи към сцената храчки. Като барабанист се научих, че е най 
— добре да си редя комплекта най-отзад, където храчки трудно достигаха, 
а и беше по — уютно. И когато през 1979 година Топър Хейдън за малко не 
умря от свръхдоза «херо» върху надгробната плоча на… Бъди Холи, дойде 
и нашият ред, уредихме се да свирим в Лондон, в сърцето на Лондон, там, 
където бяха свирили «Екс — Рей Спекс», «Лъкърс» и всички други.

Тръгнахме следващата вечер с буса на басиста, а предния ден бяхме 
направили последната си песен: «Умри млад, за да бъдеш красив труп». 
Всички си бяхме купили кожени якета, на които пишеше «Война и омраза», 
точно обратното нахипарското «Любов и мир», и ги бяхме раздрали хубаво 
по ръкавите. Някой беше донесъл газ за запалки и всички се опитвахме 
да я дишаме по време на пътуването. Бусът ни вонеше ужасно и когато 
пристигнахме главите ни цепеха яко.

Изсипахме се от буса, като мятахме нагли погледи към слисаните 
минувачи. Стараехме се да изглеждаме брутални, плюехме и псувахме 
на всички страни, опитвайки се да прикрием колко много се вълнуваме 
всъщност. На входа на клуба висеше програмата за един месец напред. С 
изненада видяхме, че сме наети за «Гей вечерта» като съпорт на групата 
със загадъчно име «Дамска чанта».

Клубът изглеждаше като изоставена квартира на самонастанили се 
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скитници — навсякъде нашарено с графити, вратите на тоалетната висят 
на пантите си, краката лепнат по пода. Но това беше пънкът. А фактът, че 
след петнадесет минути щяхме да излезем да свирим тук, в сърцето на 
Лондон, беше доказателство за нас, че сме в играта.

Когато в девет часа излязохме на сцената, разбрахме, че пънкът е 
дошъл, случил се е вече и се е преместил някъде далеч, далеч оттук. Пред 
публика от седем души и кучето на собственика нашите парчета пропадаха 
в бездната, зееща пред сцената на мястото на обичайната тълпа. По време 
на «гига» певецът ни изтича до ръба на сцената, който се оказа просто 
стърчащ край на килима, втвърден от разливан алкохол. След половин час 
слязохме на фона на същата тишина, на която се бяхме и качили. Дори 
кучето заспа.

Освободили вече сцената на «Дамска чанта», ние опаковахме 
инструментите си в пълно мълчание, натоварихме ги в буса и се върнахме 
в клуба за хонорара си.

— Доста кротко беше тази вечер, пичове! — заяви собственикът на 
клуба и ни връчи три и петдесет в дребни монети.

Спахме в най — долнопробния хотел, в който някога съм бил. 
Взехме си стаи на първия етаж, което се оказа особено решаващо за по-
нататъшния развой на събитията. 
Естествено на сутринта офейкахме 
през прозорците, без да си платим. 
Но най-радостното, което се случи, 
беше в утринта на другия ден. 
Открихме, че са ни откраднали 
абсолютно всичките инструменти 
и апаратурата. Добре, че поне буса 
ни бяха оставили. Отправихме 
се обратно за Кардиф в пълно 
мълчание.

— С нетърпение чакам пак 
да свирим в Лондон — изсумтя 
певецът ни.

Всички се съгласихме.

Мария Иванова, Х*В клас
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Стаменка Христова, X*Е клас

ЗАГЛАВИЕ ЗАСЛУЖАВА, А ЖАНРЪТ Е НЕЯСЕН

Тихо слънце се е скрило в теб. Мълчи. И не приказва трезво. Пияно 
блъска се в стъклата потъмнели и гледа как игриво да се смее и лудост с 
лъчите си да донесе. То жари и проклина те горещо, превръща в пепел 
гаснещите ти мечти, коварно, злобно хили се и казва, че няма вече да 
намери блясък, за да го хвърля в лицето ти омразно.

Махни се, изчезни и скрий се тъй дълбоко, че и с усилия безброй да 
не те откривам.

Пий отрова. Пий и благославяй всяка капка, която ще те отдели от 
мен, ще те спаси от мен, която ненавижда те до кръв и болка.

Плюй на всичко, дръзко се изхрачи върху копринения аромат на 
орхидея, напъпила да лее благодат.

Падни от покрив стъклен, но, мили, позволи ми аз да махна това 
кутре, с чиято помощ държиш се още за корниза. Не ме забравяй лесно. 
Забравата не се забравя, аз ти казвам. Вярвай, щом си се родил неверник, 
ще трябва да крадеш, дори ако крадец не си. Това е формулата безпогрешна, 
която ще ти бъде помощ да стигнеш до върха. А щом го стигнеш, обади ми. 
Или сама ще разбера. Ще дойда и с ритниче нежно ще те блъсна — право 

Люба Софрониева, ХГ клас
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в пропастта.
Когато хвана да те коля, насочи ме, кажи къде в сърцето ти гори най-

много болката горчива. Упъти ме, бъди ми светлината пътеводна, кажи ми, 
ще ли да намеря нещо там, где душата ти би трябвало да обитава? Или пък 
по-напред да се отпусна на дюшек по реката на порока, която в ада да ме 
отведе. Ще ли намеря душата ти там, а де?! За бог, без бог, все тая, щом до 
тебе се отнася.

Нищо лично. Всичко твое, мое е. Увери се, за пукната пара ще го 
продам.

Мария Руменова Иванова, Х*В клас

ОПЕРАЦИЯ «СЛОНЧЕ»

От доста време аз и сестра ми, сме във финансово неизгодно 
положение. Всеки месец получаваме по шест лева джобни пари, като 
първата седмица родителите ни дават един лев, втората — два лева, третата 
— един лев, четвъртата — два лева, ни повече, ни по-малко.

В един най-обикновен ден реших, че е крайно време да спестя нещо. 
Досега все харчех събраните два — три лева, но от този ден всичко щеше 
да се промени!

След многочасови търсения най-сетне изрових изпод леглото 
една касичка, ама каква касичка! Тя беше едно доста затлъстяло слонче 
(за съжаление в момента с празен стомах), червено на цвят, здраво като 
непробиваема крепост. Със сигурност, колкото и да се опитваше, сестра 
ми нямаше да може да изкара отвътре банкнотите (не че се е опитвала, или 
щеше да се опита).

В продължение на месеци аз събирах, спестявах, харчех малко. От 
толкова много лишения накрая събрах цели десет лева, но тогава взех, че 
реших да ги извадя, за да си купя чантичка. Край! Край на спестяванията 
ми, край на всичките ми усилия да ги опазя от самата себе си! Край! 
Хващам аз слончето, вземам чука и УДАР! Ха! Никакъв резултат. Значи, 
все пак е по-здрава, отколкото си мислех. Нищо. Ще я счупя. Вземам по-
голям чук. Замахвам и БАМ! БАМ! БАМ! БАМ! Още ли е здрава? Хващам 
елин, едни… пинсети. Бъркам в отвора, през който се пускат стотинки и 
банкноти, бъркам — никакъв резултат! И то вътре има не една, а цели 
десет еднолевки. Хванах една! Дърпам, дърпам… Е, писна ми да дърпам! 
Докарана почти до лудост, аз хващам и лекичка — полекичка я изваждам 
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Милена Стоянова, IXА клас
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— милиметър по милиметър. И какво извадих най-накрая? О, една от 
банкнотите, разбира се, макар че това беше по-скоро жалко нейно подобие. 
Цялото намачкано, по-скоро сдъвкано, така, както порядъчните хора си 
дъвчат храната. Тогава, накрая на силите си, хванах злополучната касичка, 
посегнах с теслата и отново БАМ! БАМ! БАМ! и БАМ! Но какво ти БАМ! 
Теслата заседна в касичката — ни нагоре, ни надолу, ни напред, ни назад, 
ни в която и да е друга посока на света. Хванах кутията с инструменти 
и извадих първия попаднал пред очите ми. Това бяха ножиците за 
рязане на ламарина. Да! Точно това, което чухте — ножици за рязане 
на ламарина. Хващам ги и с тяхна помощ разтварям касичката толкова, 
колкото да измъкна теслата. Край — измъкнах теслата! Касичката ВЕЧЕ 
има достатъчно голям прорез, за да измъкна с пинсетите скъпоценните 
ми банкнотки. Обаче тя, теслата, освен касата, накълцала и паричките! 
Господи, отидоха ми спестяванията! Побърквам се… нервите ми отидоха, 
скъсих си живота! И всичко това, защото реших да си скатая цели ДЕСЕТ 
лева. Край! От днес нататък не ща да чувам ни за пари, ни за чантички, ни 
за слонове от непробиваема стомана!

Мария Иванова, X*В клас
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Лилия Денчева, XБ клас

САМА

Аз гледам, но не виждам нищо
и вслушвам се във думите,
но те са чужди.
Аз бягам, а не знам какво преследвам,
къде отивам, откъде се връщам.

Вървя във кръг затворен с другите,
но всъщност съм сама със себе си.
Забравила съм да се смея и да плача,
не чувствам нищо…

Но какво тогава? Значи аз не съществувам.
Усмихват ми се всички,
а сякаш ме разпитват с погледи сурови:
«Коя си ти? И откъде се взе?»
А аз отвръщам им: «Не съществувам!
Не бих могла във този свят студен.»

Адриана Кюлевчелиева, XIЕ клас

ЗА БЕЗСИЛИЕТО НА ЧОВЕКА ПРЕД ЗЛОТО

Хармонията, която се стреми да бъде приета като реалност, се 
самоунищожава.

Възможно ли е да се приеме, че разрухата на реда и семейството на 
Гераците не идва в резултат от смъртта на баба Марга или като резултат от 
предпочитането на Йордан Герака към Павел, а като една неизбежност, като 
едно духовно изживяване на всеки поотделно и на всички заедно. Може 
ли да се приеме, че още в самото начало на просветата в хармоничната 
картина, «стремяща се», към безупречност — вече се съдържа злото? Защото 
хармонията в това семейство действа чрез «механизма», управляван от стария 
Герак и в още по-голяма степен от баба Марга; и двамата осъществяват ролята 
на неоспорвания авторитет. Но не присъства ли в хармонията злото? Или 
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единственото, което подлага властването му на изчерпване е времето?
Злото, което се превръща във водещо начало, което не може да се 

изкорени, трябва да се изчака…
В началото на повестта строгостта и добротата пораждат страхопочитание 

и уважение. Редът в семейството е в строго определените граници на неписан 
закон. Истинската любов съдържа в себе си енергия, стихийност, чистота. В 
механичното следване на реда тази любов е насочена от хората към земята, а 
не толкова към самите хора, между тях. Не е ли любовта онази древна сила, 
удоволствието от живота, усещането за живот, и самия живот? Не е ли тя 
енергията, необходима за превъзмогване на тъмното, съдържащо се във всеки. 
Любовта разкрива неподозирана красота и прелест — вътре в духа и между 
самите хора. Съдбата на това светло нежно чувство е да оцелее, въпреки 
всичко. Къде е любовта — чистата и свещена обич в «Гераците»? Душите на 
Елка и Йовка «се разбираха и обичаха мълчаливо». Тяхната обич ще оцелее 
и след смъртта на Елка, защото те са свързани по духовен път. Но любовта 
им е безсилна пред злото. Тя е «мълчалива», тя е плаха и потайна. След 
смъртта на баба Марга — разкъсваща единството на противоположностите 
(мъж — жена), е настъпила вероломната стихия на злото — могъща, сляпа за 
човешкото страдание, всепоглъщаща и деформираща.

«Тайната на живота е в това, че всички неща продължават да съществуват 
и не умират, а само се оттеглят от погледа и в последствие се връщат отново… 
(Ралф Уалдо Емерсън). В контекста на целостта, противоположностите добро 
и зло са просто фази в безкрайното кръгово движение на живота. Животът се 
«връща назад», за да «поеме напред» до пълния кръг. Злото следва доброто и 
в момента на «изчерпване на енергията», злото тържествува, а доброто страда 
безмълвно (като Елка). И обратното — доброто възкръсва чрез силата на 
любовта, за светостта на страданието и потиска злото. Но двете вечни движещи 
сили предизвикват обърквания и лутания, тъй като са и част от самия човек. 
Част от вътрешния човешки свят, за която той знае прекалено малко и не трябва 
да знае повече, тъй като този, който умее да манипулира с двете сили в най-
чистия им вид (добро — зло) престава да бъде човек. Старият Герак е объркан, 
той споделя, че «любовта бяга от човешките сърца», той постепенно се отдава 
на мъчителна мисъл, че злото е могъщо, смазва всичко и той е безпомощен 
пред него; че няма надежда за възстановяване на хармонията, която никога не е 
била цялостна, същинска. Човекът, който се вглъбява в подобни разсъждения и 
вижда техни потвърждения навсякъде около себе си, неизбежно сам пресушава 
живителните сокове на надеждата и се привързва към нещастното обречено 
съществуване на тези, които видели и изпитали могъществото на Злото, ще 
живеят в болка до края. Когато човек усети допира на смъртта и осъзнае 
реалността на тунела, без светлина в дъното, за него става невъзможно да се 
отдели болката; неговият живот се пренася на границата на съня и реалността 
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(«и не можеше човек да познае спи ли, или е буден»). Той е жив, но вече 
«сянка», каквато е и Елка със своето страдание. Може би въпреки оцеляването 
на Йовка и на доброто и надеждата, която тя носи в себе си, въпреки това 
— злото, хаоса, разрухата, отчуждението, омразата и изобщо тъмните сили, 
имат «шансове» за поглъщане на другата фаза и обхващане на целия кръг, 
което естествено обрича живота, но отговорът се намира единствено в човек 
и никъде другаде. За да разберем отговора, за да можем да видим нещо, да го 
превърнем в обект на наблюдение, ние трябва първо да го отделим от нас, то 
трябва да престане да бъде част от нашето същество. Ако това е невъзможно, 
то усещането (вечно възстановяващо се), че доброто може да оцелява и дори 
да тържествува, ни кара да търсим цялостност и да следваме светлината, което 
е възможно в рамките на нашия кръг — живот.

«А вечността е влюбена в продуктите на времето — У. Блейк

Марио Сергеев, X*Б клас

Le bonheur. Tout homme le recherche. Que représente-t-il 
pour vous?

L’idée du bonheur a toujours préoccupe les grands esprits de l’humanité. 
Les uns en parlent avec beaucoup de sérieux et de pathétique, d’autres se penchent 
sur le problème avec beaucoup d’humour. Parmi ces derniers je voudrais citer 
Mark Twain qui dit que dans la vie de tout homme le bonheur frappe à sa porte une 
seule fois. Mais il arrive souvent, poursuit-il, que l’homme en question se trouve 
dans le bistrot d’à côté et qu’il n’y ait donc personne chez lui à ouvrir la porte au 
bonheur.

M’inspirant de cette pensée, j’essaierai de pénétrer dans la diversité de ce 
phénomène qu’est la bonheur et auquel la race humaine a toujours aspiré, comme 
nous attestent par exemple les tragédies grecques. Chaque société a créé sa con-
ception du bonheur qui détermine plus ou moins celle de l’individu. Si cependant 
on a le sentiment d’étouffer dans le cadre limité des formules «prêt-à-porter », on 
chercherait le bonheur au-delà des conventions. Vivant une bonne vie qui permet 
l’évolution et la liberté de l’esprit, on pourrait profiter de ses facultés et élar-
gir sa conception du bonheur. Mais élargir ne signifie pas forcement « agrandir, 
étendre » , l’entendent certains qui, nourrissant de grandes ambitions, se sentent 
malheureux en attendant le grand moment de bonheur. Ils risquent aussi de laisser 
passer la chance que tout homme mérite, de se trouver ailleurs quand le bonheur 
viendra « frapper à leur porte ».On doit donc savoir et, surtout, vivre les moments 
de bonheur que la vie nous offre. If faut aussi accommoder ses idées à la réalité 
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et se contenter de ce qu’on peut obtenir grâce à sa bonne volonté et à ses et de 
ses aptitudes, en limitant ses désirs à ses moyens. Il faut savoir enfin reconnaître 
les petits bonheurs du quotidien, prendre plaisir à contempler le lever du soleil se 
réjouir à entendre le chant des oiseaux, s’épanouir à la chaleur d’un sourire d’un 
enfant.. .Le bonheur est donc une notion abstraite, relative, subjectivée. C’est un 
sentiment qui relève de l’esprit et qu’on ne peut pas préciser. D’autant plus que 
le concept même se forme non seulement selon les critères établis pour la société 
dans laquelle on vit, mais aussi selon l’expérience qu’on a accumulée. Ainsi, ay-
ant atteint l’âge mûr, on se tourne en arrière, vers les années vécues, pour juger si 
sa vie a été bonne ou non. Comme l’homme a tendance à s’en rappeler seulement 
les bons moments, il reste le plus souvent sur l’impression que d’avoir vécu une 
vie heureuse.

N’empêche que chacun pense que les autres ont été plus heureux que lui, 
et cela lui fait mal. Erreur: tout le monde peut être heureux, mais à différents mo-
ments de la vie et de différents manières.

Quant à ma conception personnelle du bonheur, je me référerai une fois 
encore à la sagesse des grands génies parmi lesquels Laroche Foucaud. Il a une 
pensée, à mon avis géniale, qui dit qu’on doit rire avant de devenir heureux, parce 
qu’on risque de mourir sans avoir rit. Je pense qu’on doit tout faire avec plaisir 
et, même avec un peu d’humour. On se verrait ainsi protège des désespoirs dans 
lesquels la vie nous jette souvent. Il ne faut d’ailleurs pas s’engager immodéré-
ment à la recherche du bonheur et en faire une obsession .

Pour cette raison j’attendrai mon bonheur avec le sourire. Son image n’est 
pas encore très nette dans mon esprit, mais je sais qu’elle se précisera avec les an-
nées, quand je m’arrêterai de temps en temps pour faire le point. F.n attendant, je 
préfère rire pour ne pas « mourir sans avoir rit ».

Сребрина Петрова, XЕ клас

E1 pensamiento positivo

A principios del siglo XXI todos deseamos una vida mejor en el tercer 
milenio. Está claro que este deseo no se puede cumplir sin nuestros propios 
esfuerzos. Porque el refrán dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”. En mi 
vida ya he tenido muchos casos en los que me he podido convencer que esta es 
la única manera de alcanzar el éxito. Si uno no puede superar el miedo y em-
prender algo no debe esperar milagros. El miedo nos priva de la voluntad libre, 
cualidad que nos permite “gozar la vida” como canta Julio Iglesias. ¡De veras 
hay en la vida de qué gozar!
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Esto, desde luego, no significa verlo todo de color rosa. Siempre he sido 
realista y sé que en la vida hay momentos dificilísimos. Yo misma he tenido 
muchos y puedo decir cómo los he superado: gracias al pensamiento positivo. 
Cuando la situación es gráveme digo: “¡Haz lo que debes y pase lo que pase!”. 
Aquí “deber” no tiene que ver nada con obligación u orden ajena, al contrario, 
yo hago lo que dicta el corazón. Y luego, esto resulta que fue lo único adecuado 
desde el punto de vista de la razón. Pascal dijo:”El corazóp tiene razones que 
la razón no conoce”, pero yo creo que ambos, corazón y razón, se deben y se 
pueden conocer y reconocer mutuamente, como a menudo me pasa a mí. Prueba 
de ello es la fuerza que tienen a veces las palabras. Valga de ejemplo una histo-
ria mía: después de escribir yo misma los papelitos con las suertes para el Año 
Nuevo, me tocó lo que yo más quería. Fue porque lo quiso mi corazón y me 
atreví a expresarlo con la razón. Creo que se puede cumplir. ¿Qué prueba mejor 
de pensamiento positivo?

Conviene mencionar también que por el momento se utiliza sólo un 3% 
de la capacidad del cerebro humano. Mediante entrenamiento mental con ideas 
positivas se puede aumentar este porcentaje. Así se resolverán muchos proble-
mas mundiales que, bien mirado, empiezan como problemas personales, por 
ejemplo, las enfermedades, el paro y muchos otros. El pensamiento positivo nos 
ayudará a confiar en los demás y ganar su confianza, también a ser felices. Así 
crearemos un mundo mejor, ¿no?

Sobre el pensamiento positivo se pueden decir muchas cosas más, pero 
yo quisiera terminar con una frase que leí en una entrevista de la gran gimnasta 
María Petrova. La pongo en su versión original porque, según mi opinión, lo 
dice todo:
Бъди в живота човек, търси в човека истинския човек, за 

да бъдеш обичан човек!
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Велина Владимирова, X*Д клас

* * *
Обичам да поглеждам сутрин небесата.
Обичам да докосвам мислено росата.
Обичам да се взирам вечер във луната
и малките звезди
пак да блестят единствено за мен.
Обичам да си спомням любовта ти.
Обичам сънищата си, когато
донасят полъха на истинската плът.
Обичам да те чувствам близко — тук, до мене.
Обичам снимките и дните ни без време.

Десислава Шейтанова, XIГ клас

ДВОЙНИКЪТ В МЕН

Понякога, когато се погледна в огледалото, имам чувството, че не 
съм аз. От огледалото ме гледа едно момиче — толкова различно… За 
момент нещо проблясва в очите на отражението ми, само за миг, преди 
да изчезне, сякаш никога не се е появявало. И тогава си мисля, че в мен 
живее още една личност. Започвам да се страхувам, затварям очи и се 
отдръпвам от огледалото. Този блясък, той ме плаши. Толкова е нежен… 
Това момиче, това друго момиче, се крие дълбоко в мен. Толкова е нежно, 
толкова деликатно, че предпочита да прекара дните си стаено в най-
тайните кътчета на душата ми и само понякога наднича през очите ми. И 
те омекват, греят с мека светлина на изгрева. Струва ми се, че познавам 
тези очи, че ги познавам отдавна. Те ме гледат от детските снимки. Аз 
прекарах пол едните няколко години в опити да залича този блясък, да е 
отърся от тази своя мекота и ранимост, които ми пречеха. Струва ми се, че 
успя. Сега в погледа ми се отразява студенината на стоманата… в повечето 
случаи. Защото така е по-лесно. Твърда и студена, по-лесно пробивам път 
в бруталността на делника. По-лесно елиминирам по пътя си тези, които 
ми пречат. С добре изработена твърдост някой ден ще заема това място 
в обществото, което ми харесва. Светът, колкото и студен и бездушен, е 
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единствен. Всички сме в него и всеки трябва да намери своето място. На 
17 години ми е ясно, че чувствителните и ранимите биват унищожени, а 
пък аз съм просто човек, с вродено чувство за самосъхранение. И за да се 
съхраня, пожертва също така вродената ми чувствителност… Скрих я в 
най-дълбоките и непрогледни кътчета от личността си. Дори се опитах да 
забравя, че я имам. Но… не успя. И понякога през очите ми наднича онова 
момиче, което упоих с отровния дъх на реалността и погреба дълбоко. 
Но то остана в мен. То тайно, тихичко ми нашепва разкази за друг свят, 
за други хора, за безусловна любов и преданост, за принцеса, зазидана 
във висока кула, която чака принца. Това момиче използва годините на 
заточеничеството, за да трупа мъдрост и познание, да обогати себе си — 
не с пари, власт и обществено положение, а с любов, разбиране и нежност. 
Това момиче обича и прощава.

И когато заговори, аз го заглушавам. Защото то говори за неща, 
които са ми забранени. Защото то говори за мечти, а на тя аз нямам право. 
Аз имам право на амбиции, сила и твърдост, а не на нежност и мекота. И 
все пак, мечтая. Мечтая за деня, когато ще мога да го повикам обратно, 
да го поставя на трона на личността си. И когато стане кралица, аз ще се 
помиря със себе си, със света. Борбата с живота ще е приключила. А може 
би и самият живот… кой знае?

Светослав Станков, VIIIА клас

* * *
Всичко вече утихна. Той се почувства сам — единствен на света. 

Озова се на една поляна, изникнала сякаш от нищото, изпълнена с цветя и 
с аромата на утрото.

Той побягва. Тича и прегръща заобикалящите го свежест и красота. 
Натежали капки от чиста роса мокрят нозете му. Всичко — от малката 
зелена тревичка до реещия се в синьото небе връх на бора — е пропито с 
ухание на цветя. Слънцето свети топло и приятно, а небосводът е обсипан 
с малки пухкави облачета, но те не затулват светлосиния лазур, сякаш 
искат да се полюбуват на величествената, а всъщност тъй обикновена в 
красотата си хармония на природата.

Изведнъж нещо иззвънява. То бучи, гърми, светът се завърта, 
пропада, замъглява. Остава само мракът. Но и той не е вечен. Идва новият 
ден.



26

Момчето вече не вижда заобикалялата го до преди малко красота. То 
вижда собствената си кушетка, малката кухничка, мивката с неизмитите 
съдове, шарения килим, който отдавна е изгубил свежестта на цветовете 
си, посивелите тапети, масата, стола и всичко, с което се бе разделило. А 
будилника — този дявол, разрушител, грубиян, звъни и дрънка все едно бяга 
от най-страшния звяр.

Но защо се бави? Ниският юноша трябва да търчи, забравяйки за още 
замъглените си очи и за рошавата коса. За него вчерашното ежедневие отново 
е настояще. То го тласка към нещо, което той бе правил вчера, оня ден и така 
до безкрай. Но, спрете, размисли, трябва да се бяга, да се обличат дрехите, 
да се мият очите и да се тръгва на работа.

Вече е на път. За по-напряко, за по-навреме, за да е в крак с утрешното 
вчера, юношата минава през парка.

Но, за Бога! Отново слънцето става ясно, дърветата отново разтварят 
клоните си с цялата им красота. Тревичката около алейката и цветчетата 
са по-хубави от всякога. Техните цветове се преливат от топли в студени 
и превръщат всичко в едно море от красота, свежест и хармония. Човек се 
отнася, той изцяло се потапя в природата и вдъхва от нейния аромат. Тя 
изпълва сърцето и душата, цялото съзнание на момчето, но — край, паркът 
е останал назад.

Автомобил профучава по улицата, сякаш за да напомни на младежа, че 
все още е и ще бъде в ръцете на ежедневието. Нещастният юноша ускорява 
крачка, отново е заровен в нещата, които го заобикаляха вчера.

Всичко свърши. Сбогом, красота, сбогом, блаженство, аз направих или 
бях принуден да направя своя избор.

«Да бъде ежедневието, да съществува винаги, та то ни носи толкова 
облаги и радости, в него има толкова бъдеще, с него ще успея.»

«О, човечецо, добре, но какво е това бъдеще, какъв ще е този успех?»
Вечерта той се прибира и отново минава през парка, но не е същото. 

Всичко е тъмно и забулено, или поне така му се струва. Няма нищо наоколо, 
само няколко поувехнали глухарчета и пожълтяла, стъпкана тревица, която 
едва се забелязва.

Юношата се прибира. Ежедневието казва: «Яж и лягай! Оставям те до 
утре, когато пак ще дойда, но защо дати го казвам, ти знаеш.» И юношата 
изпълнява. В това време, когато уж е свободен, той може отново да помисли 
за бягство в рая. Той чака да види пак този рай, но времето минава, а раят не 
идва.

Младежът не знае, че ежедневието е разкрило бляновете му, взело ги е 
и ги е стъпкало в забравата.

Лека нощ.
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Силвия Маринчева, XIГ клас

САМОТА

Щом погледнеш в огледалото — виждаш единствения си приятел, 
но не защото няма никой друг зад теб, а може би защото тишината е твой 
единствен враг.

И стаята е пълна 
— сенки безшумно тичат 
по стените. Когато се 
опиташ да ги пипнеш — 
изчезват. Изплуват дълго 
крити в сърцето ти мечти 
и спомени, несподелени 
даже с тишината.

Силвия Маринчева, XIГ клас

НЕУЗРЯЛА ОБИЧ МОЯ

Неузряла обич моя, млада и зелена,
с цвят на сбъднати мечти,
не умирай със последната надежда —
болката и нея я боли.
Уморена от тъга и отчаяние,
от отхвърлен и презрян копнеж,
изправи се след последно падане
върху тръните на чувства грешни.
Усмихни се, скривайки сълзите,
и напук на страшната ненавист
докажи, че мога да обичам…
… Даже след това да съжалявам.

Калоян Прокопов, IXА клас
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Станислава Василева, VIIIЕ клас

МИГ

Беше миг, но бе вълшебен
и тъй пълен с топлота,
дори сънят изглежда беден
пред този взрив от красота.

И някаква искрица малка
сърцето ми опожари -
както звездата насред мрака
просветна тихичко и ти.

Думи малко, но красиви
накараха сърцето да трепти
и както лебедите диви
далеч, далеч да отлети.

Беше миг, но бе вълшебен
и тъй пълен с топлота…
Но като дим от облак черен
за мен бе тази красота.

Даниел Цонев, XIВ клас

РАЗДЯЛА

Защо ли сянка тихо падна,
внезапен лед сърцето ми скова,
защо ли скитам се сега самотен,
със планове на скитник безработен.

Последната звезда в нощта догаря,
дали ще бъде светлина,
аз просто стигнал съм безкрая,
ще мога ли да продължа?
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Край скали високи,
обмислям всяка моя крачка,
но още миг и ето —
отлитам в небитието.

Вече виждам светлина
и споменът за теб бледнее,
и няма нито болка, ни тъга,
като дух душата ми се рее.

Единствено скалите остри,
участници във избора злочест,
приемат в хладните прегръдки
мъртвото тяло на нещастен поет.

Диляна Филипова, VIIIА клас

* * *
Jadis, il y a beaucoup d’années
Quelqu’un a écrit une histoire
Il était de cœur inspiré
Et les mots donnaient un espoir.

...C’était un pays inconnu
qui portait le nom Kyrielle
il y avait des fleurs, des rues-
Le pays semblait tout réel.

Dans ce pays vivaient seulement
Deux personnes-un homme et une femme.
Ils étaient heureux, vraiment,
Les cœurs pleins d’amour, de flamme.

En oiseau s’est transformé leur amour
Ses ailes brillaient de différentes nuances
Elle voulait au-dessus des maisons, des cours
L’oiseau n’avait pas de patience.
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Quand elle voyait les gens
Offrait sans cesse l’amour et la beauté
L’oiseau réveillait les âmes
et continuait à voyager.

Maintenant je sais bien-
Cette histoire n’est pas une utopie
Car les oiseaux existent encore
Ils volent pendant le jour et la nuit.

Росица Петрова, VIIIГ клас

La beauté

Dans cette kyrielle de choses insignifiantes
Je me suis perdu cherchant la beauté.
Quelqu’un m’a dit qu’elle n’existait pas,
fl s’est même moqué de moi en disant,
Que c’était une utopie de chercher la beauté.
Mais je l’ai trouvée!
Dans les nuances du bleu du ciel,
Dans les ailes déployées de l’oiseau
Sur lesquelles je peux voyager.
Et je la trouve aussi dans les flammes
Du soleil qui se couche.

Силвия Долапчиева, X*В клас
* * *

La beauté existe encore
Et c’est une flamme
Pour une kyrielle d’auteurs.
Elle les inspire
Avec toutes ses nuances
C’est un oiseau spirituel.
Mais si quelqu’un essaye de l’apprivoiser
Pour qu’on ne puisse l’emprisonner,
Elle devient un être qui commence
A voyager partout, tout en restant une utopie.
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Филипа Михаилова, XГ клас

* * *
L’utopie homme famme
Voyager, voyager encore
tel un oiseau d’or
l’utopie de la vie
est telle que tu la décris...

Les courbes de la femme,
et dans mon cœur la flamme
M’inspirent et vallées
kyrielles de champs et de forêts.

Voyager, voyager encore
tel un oieseau d’or
L’utopie de la vie est
telle que tu la décris.

Les nuances dans le cheveux
la beauté de tes yeux bleus
m’emmenent plus lion
que tout voilier
plus loin que tout sommet.

Voyager, voyager encore
tel un oiseau d’or.
A travers ta vie
quelqu’un sera maudit.

Силвия, X*E клас
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Елица Добрева, X*В клас

* * *
Къде да те скрия, кажи,
мое мъничко стръкче младост?
Във изпраните ми очи
Не остана и сянка радост.
Мислите ми — по азбучен ред,
Чувствата ми и те — система,
А душата ми цялата лед…
Нямат вече какво да ми вземат!
И от бягане се стопих 
И чертите си не намирам,
И от страх оглупях:
Едва днес открих,
Че не мога да спра да умирам.
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Мария Попова, IXА клас
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