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Далече, далече - преди 45 години,
А за днешните ученици - средата на миналия век!
През 1958 г. е благословеното наше начало, от което се
Роди училище.
Едно начало, което възроди традицията българинът да е
отворен към света,
Безпрепятствено да общува с европейските културни
достижения.
Ъгловати и непокорни, търсещи и откриващи, учениците 
й
са винаги личности.
Днешният престижен образ на любимата Четвърта 
езикова
гимназия
Е плод на върховни усилия, вградени в идеята с труда,
всеотдайността и
Голямата любов на учители творци и прекрасни 
ученици.
И ето ни днес - преизпълнени с гордост и самочувствие,
знаещи,
Можещи, печелещи конкурси, състезания и олимпиади,
защитаващи името
На Гимназията в много университети и по света.
Америка е покорена, Старият свят - очарован.
Знаем красотата на езика на Монтен и Сервантес.
Интересни и
Ярки индивидуалности сме.
Традиции, атмосфера, дух, съзидание, стил, име-това 
сме
ние!
Амбициозни, страстни, ангажирани,
Навсякъде ще ни познаете - ние сме отлични студенти,
талантливи актьори и режисьори, учители, лекари, 
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Поезията лекува раните, които разумът 
нанася

Станка Пенчева: “Но два пъти в живота си човек губи 
равновесие и се хваща инстинктивно за тънката лозина на 
поетичната реч, гъвкава и причудливо засукана. Веднъж 
-когато се влюби... Втори път, когато го срази смъртта на 
скъп човек.” Поезията е онова, което разумът никога няма 
да бъде. Тя е онази магия, онова необяснимо, тълкувано 
и анализирано от философи и критици, а твърде често 
и от хора, които не би трябвало да се занимават точно 
с това. Няма човек, който да не е виждал недодяланите 
стихчета на някой черно-бял некролог, и въпреки, а може 
би именно заради тази недодяланост, те са толкова 
затрогващи и вълнуващи. Няма и такъв човек, който не 
е опитвал в моменти на особена сантименталност да 
възпее и “увековечи” момичето или момчето в искрени и 
очарователни стихчета.

Човек се “хваща” за поезията в момента, когато 
разсъдъкът се оказва безсилен и не само това - той самият 
нанася рани в душите ни. Какво разумно обяснение би 
могло да утеши човек, загубил любимо същество, какво 
разумно от гледна точка на скърбящия има в смъртта. 
Единствено Бог и вярата в него са някаква утеха и 
спасителна мисъл, която е обаче по-близо до поезията и 
много далеч от разума. Разумът е безсилен в моментите 
на кризис - каквито са влюбването и смъртта. Поезията 
може да направи това, което разумът не може - да назове 
неназавимото. Тогава, когато Висшият разум е безсилен, 
тогава, когато не може да даде отговор на въпросите, 
болезнени и нетърпящи отлагане, на помощ идва най-
святата лудост - поезията. Багряна казва:” Всички мои 
пътища тръгват от сърцето, затова не се надявам на лек 
път.”
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Поезията идва, за да утеши душата, която се е 
надявала, че той - всесилният Разум, има отговор за 
всичко, да даде упование и топлота - нещо много чуждо 
за великия разум. За поезията философията е спорила 
толкова, колкото за любовта, смъртта, Бога и т. н. И все пак 
тя си остава магия, лудост, някаква висша необяснимост, 
тя е храмът, в който душата коленичи и се моли пред 
самотата си... А всеки има нужда от храм.

В храма на Поезията се влиза без специална покана. 
Защото поезията е великото “разсъбличане” на душата 
-тогава, когато тя сваля от себе си Срам, Грях, Суета, 
Алчност, Себичност, Ненавист и влиза чиста и нова, 
оглежда се, сама създава себе си /душата/.

Поезията е преглеждане. Ако разумът е наблюдение, 
анализ (Аристотел, който съзерцава света постоянно и по 
този начин удържа съществуването му), то е всевиждащото 
око на душата, което прониква в пространства, оставащи 
недостъпни за разсъдъка. Ако разумът е гледането, 
съзерцанието, то поезията е виждането.

Аврелий Августин смята, че човешката душа - 
единствено тя, може да улови времето. А как би могла 
да го направи без поезията? Поезията е и безвремие, по-
точно тя е извън времето, защото се тъче от нежни нишки 
човешка душа, защото се полива със сълзи - човешки и 
искрени, които успява да превърне в капчици надежда, 
вяра, красота...

Поезията е метафора, а метафората е ключ към 
най-невероятното, към истината, блаженото спокойствие 
от излекувани рани, нанесени от разсъдъка. Поезията е 
откривателство поне в едно от своите измерения.

Декарт смята, че единственото сигурно битие 
на нещата е това което имат, когато мислим за тях. 
Метафората, поезията са начин да мислим възможното 
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невъзможно, което разумът категорично отхвърля и дори 
възприема като опасно.

Чрез поезията често може да се мисли и вижда 
по-лесно, отколкото чрез разума, защото тя улавя 
неуловимото, чува тишината, усеща вкуса, цветовете 
и ритъма на вятъра. При фантазиращото съзнание 
предметите, мечтите сякаш не идват при нас, а ние ги 
пораждаме. Достатъчно е да притежаваме техния дух, за 
да изведем и от най-черното небитие един млад кентавър 
и сред нереален пролетен пейзаж да го пуснем с развята 
опашка и грива да препуска по изумрудени ливади сред 
бързоноги бели нимфи. С помощта на въображението 
ние създаваме и унищожаваме предметите, сглобяваме 
ги и ги разглобяваме (Хосе Ортега-и-Гасет).

Образът на Дон Кихот е отричане от разума в името 
на нещо по-висше, по-истинско, на пук на всеки разум - 
знаейки, че не може да направи всички добрини на света, 
доволен дори и само от това, че е пожелан, че в мечтите 
си е осъществил всички добрини на света.

Поезията е сбъдната доброта, неосъществена 
надежда, че има бъдеще, което е добро, макар и само в 
мечтите, само в едно фантазиращо съзнание.

Поезията е красота и чувственост, недостъпни за 
никой разум. Поезията вероятно би могла да бъде и 
философски разумна, но разумът не би могъл да бъде 
поетичен, не би могъл да се докосне до свещената лудост, 
наречена поезия. Поезията може да бъде мислена като 
способност да повярваш, воля да повярваш. Свободната 
воля да се посветиш на заблудата с цялото си същество 
и да живееш със съзнанието, че вярваш, отколкото да 
живееш с една истина, в която не вярваш.

Поезията е поезия, защото вярва, вярва дори когато 
не е права, също както Дон Кихот, когато резултатите са 
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противоположни на всяко съображение за полза. Само 
поетът и лудият могат да сътворят нещо прекрасно и 
от гледна точка на разума - ненужно. И именно в това 
се крие тяхната поетичност и лудост. Поезията, както и 
любовта е детство. А детството е най-доброто лечение 
на невротизираното, късогледо, уплашено и разумно 
възрастно човечество. Поезията е мъдростта на детето. 
Поезията е рицарство в един свят, в който има вятърни 
мелници само в музеите. Поезията в разсъдъчния свят 
е подвиг, но и самоосъществяване - бъдене истинско и 
трудно. Тя е разумът на световното безумие. Поезията е 
сън, разумът -илюзорно събуждане. Поезията е промяна, 
път и устремяване към предели, недостъпни за разсъдъка, 
но и невъзможни без него.

Вероника Маркова - випуск 2001 г.

Виктор Антонов - ХII “В” клас



IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио - Кюри” - Варна

8

* * *
Всяка пролет ми носи усмивка
Всяко лято ми носи живот
Всяка есен, самотна и тиха
ми отнема по нещо добро
Всяка зима е дълга и тъжна
Всеки ден е суров и жесток
Всяка нощ в мен на пръсти се вмъква
По една закъсняла любов.

* * *
Неосъзнат поет не съм,
но явно думите ми,
тук таме улучени в рима
не са толкова истински и различни,
за да може и мен да ме има
на някой рафт
в незнайна книжарница,
в отдел “Непознати поети”...
Или навярно не ми стига въздухът
да завърша всички тези куплети
и всички тези стихове,
останали висящи, без име...
Но не съм поет.
И това не е поезия.
А отчаян вик за помощ.
“Спаси ме!”

Силвия Маринчева - випуск 2001 г.
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Мария Попова, ІХ “А”

La matinée se met à pleurer

La matinée se met à pleurer -
Je regarde par la fenêtre, les yeux espérés.
Le midi reçoit la visite d’un rond incandescent -
Je regarde par la fenêtre, les yeux éclatants.
L’après - midi accompagne les ouvriers jusqu’à chez eux -
Je regarde par la fenêtre, les yeux lumineux.
La nuit invite les malins -
Je regarde par la fenêtre, les yeux éteints.

La matinée accompagne les malins jusqu’à chez eux -
Tu regardes dans ma fenêtre, les yeux lumineux.
Le midi invite les ouvriers -
Tu regardes dans ma fenêtre, les yeux espérés.
L’après - midi reçoit la visite d’un rond incandescent -
Tu regardes dans ma fenêtre, les yeux éclatants.
La nuit se met à pleurer -
Tu regardes dans ma fenêtre, les yeux stupéfaits.

Диляна Филипова, X “А”
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Любовта в нас  

Какво сме ние? Стадо двукраки същества, пометени от
наводнение, което проми душите ни и затвори очите ни.
И какво ни остана от тях?
Единствено локви, омраза и гняв.
И рядко ни посещава призракът на любовта,
бродещ между пропитите с дим
стени на празната ни душа.
А какво стана с любовта?
Казваме, че обичаме природата.
А къде са горите? Къде са дърветата?
Те са при нас - в къщите ни,
в масите, леглата, вратите ни...
А къде са животните?
Отдавна се удавиха в чиниите ни.
Е, това ли е любовта?
Ах, любовта!
Едва ли има нещо по-прекрасно
от целувка под небето ясно,
оглеждащо се в кристалните води
на морските вълни!
Има, разбира се! Мисълта ,
да живееш в дворец от диаманти
и да се оглеждаш в брилянти .
А къде остана любовта?
Някога заспивахме в майчините прегръдки,
под завивките на приспивната песен
и искахме да чуем на Сънчо тихите стъпки,
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за да ни заведе в неговия свят чудесен.
А сега в ушите ни отекват викове и крясъци,
а домовете ни потъват в плаващи пясъци.
И какво стана с любовта?
Любовта се уби. Дъжд вали. Потоп от сълзи, измива
нашите очи.
Къде е Ноевият ковчег?

Инна Иванова, IX “Б”

Илияна Мечкарова, XІІ “А”
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Под свода на храма  

Под свода на храма има търговци. В храма има 
убийци, крадци, комунисти, демократи, стругари, леяри, 
деца-хора. Тази тълпа, маса народ, минава под свода на 
влизане в храма, под него минава и на излизане. Разликата 
е в това, че сводът си остава винаги един и същ, а хората 
малко или много се променят. Ницше греши, като казва 
“Бог е мъртъв!” - здраво е, копелето, пърха и пращи от 
сила - милиарди хора не могат да грешат. Макар че Бог, и 
той, завалията, има един недостатък - прощава. Прощава 
всяко провинение, стига човечецът да го осъзнае като грях. 
Жалко.

В “голямото галактическо Село” (Земя) между 
мръсотията, петънцата тор и миризмата могат да се 
открият и храмове. Забелязвали ли сте, че сводовете на 
храмовете са най-издържливи - на милите гърци само това 
им е останало от архитектурата на предците. Сводовете 
помнят; под тях са минали хиляди човешки съдби, над 
тях са прелетели безброй птици - те носят спомена за 
миналото.

Храмовете са “на пазара” чрез човешката цивилизация. 
Пак жалко. Добрата новина е, че винаги се намират 
хора, които успяват да ни ги лансират (храмовете, де). И 
само срещу някакви си там свещи и молитва получавате 
опрощение, а в добавка и кръщение. Сводът рамкира храма. 
Арката и сводовете на една църква ограждат сакралното 
пространство. Пълнежът в храмовете е аерсакрален -
въздухът в тях навлиза от външния, човешкия свят. За 
трети път - жалко.

Бог е в нас - нито под свода, нито в храма. Това исках да 
напиша, но не знам защо не го написах още в началото.

Вълчо Калудов - випуск 1999 г.
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***
Какво ми пука, че си ням,
та аз от говор съм израснал.
Недей да просиш, нямаш срам,
гласът ми вече е прегракнал.
Добре си ти, че нямаш глас,
гласът е струна непотребна,
Ей на, говоря вече час,
дори и ти не ме погледна.
Какво ми пука, че си ням,
ти май си също глух, ще бъда прям.

Вълчо Калудов - випуск 1999 г.

Калоян Прокопов, ІХ “А”
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***
Не знам защо ще остарея,
не искам вечно да съм млад,
да имам въшки, гонорея,
с душа, умираща от глад.
Тогава бяхме още стари,
не знаехме какво е любовта.
Сега, когато вече бъдем млади,
ще го забравим, ей тъй, на шега.
Какво да ти разправям бе, тъпако!
“Защо” ме питаш на шега.
Защото тъпчеш ми тревата,
сега сериозно ще мълча.

Вълчо Калудов - випуск 1999 г.

***
Когато в шумния живот замреш,
когато есента протегне си снагата,
седни и помисли - ще разбереш,
че най-голямото богатство е тъгата.
Не знам защо описвам самота -
тъй сладка, искам да е само моя,
егоистична болка в тишина,
самотен съм, добре, ще благодаря на Бога.
Аз страдам, лъжа, радвам се - лъжа,
не знам, а всъщност пиша за тъгата
над бездните красиви,
зад една стена
изграждам част по част денят на самотата.

Вълчо Калудов - випуск 1999 г.
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***
Всяка вечер чувам твоята китара
как изплаква всеки звън...
Като разпилени ноти греят
бледите звезди навън.
Плахо аз прозореца отварям –
песента прелива в мен,
неусетно почвам да танцувам,
а нощта превръща се във ден.
Вече утро е и ти ме галиш...
В струни се преплита моята душам
тялото ми, станало китара,
се отпуска в твоята ръка... 

Инна Стоева - випуск 2001 г.

Люба Софрониева, ХІ “Г”
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Hoy estamos mejor que ayer  

Esta afirmación es el antónimo de “ayer estuvimos me-
jor que hoy” (que por su parte se utiliza mucho para expresar 
el pesimismo humano que es un fenómeno muy extendido).

Hoy estamos mejor que ayer tiene que ser la filosofía 
humana. Si queremos desarrollarnos positivamente tenemos 
que atraer pensamientos positivos y hacer cosas así. Como 
ya he mencionado esta expresión no coincide con el pen-
samiento de la Humanidad.

Hoy estamos mejor que ayer. Ayer no teníamos telé-
fonos, ordenadores, no teníamos en casa agua caliente y 
calefacción, ni siquiera teníamos casas (hoy tenemos todo 
eso más jaqueca).

Hoy estamos mejor que ayer. El trabajo en el campo se 
realiza mediante maquinaria variada y tenemos las palmas 
de las manos sonrosadas de sostener el bolígrafo (también 
tenemos la atmósfera enferma).

Hoy estamos mejor que ayer. Destruyendo las selvas y 
los bosques, contaminando el agua y haciendo la vista gor-
da (y tal vez vayamos a perder “la vista” por tantas destruc-
ciones hacia la Naturaleza).

Hoy estamos mejor que ayer. Tenemos maquillaje, per-
fume, ropas y lujo (también debajo de esa máscara tenemos 
la piel arrugada, la tez de color indefinido, los sobacos que 
huelen a garducas).

Hoy estamos mejor que ayer. Podemos decir a nuestro 
amante que le amamos a distancia, podemos mandarle tar-
jetas por Internet, podemos decirle cómo somos, qué expre-
sa nuestra cara (pero ayer podíamos acariciar a ese amante, 
podíamos sentir el calor de su cuerpo, podíamos sentir el 
Universo estando en sus brazos, podíamos robar su aliento 
y guardarlo en los pliegues de la ropa).
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Lo que está entre paréntesis es una mentira. ¡Que na-
die lo crea! Simplemente hoy estamos mejor que ayer y, de-
finitivamente, tenemos que seguir estándolo.

Стаменка Христова - випуск 2002 г.

Мария Попова, ХІ “А”
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АВТОПОРТРЕТ на осмокласника  
Колаж от фрагменти от есе на тема

“Аз съм”

*** Аз съм непорасналото дете зад порасналата визия, 
зад усилията да изглеждам пораснала до надеждите и 
очакванията на родителите си.

*** Според родителите си аз трябва да съм тяхната 
гордост, да следвам техния път, защото те вече са го 
изминали, разорали, утъпкали, но аз не искам това. Аз 
съм! И предпочитам пътя през джунглата...

*** Аз съм личност. Надявам се да не ме претопи 
сивотата около мен.

*** Страшно е да осъзнаеш, че правото на избор е 
лукс, а умението да разбираш околните - трудна дарба.

*** Аз съм само един необуздан хормон.
*** Тука няма свобода. Не можеш една обеца на 

веждата да си сложиш. Само да стана на осемнайсет...
*** Аз нямам идеал, но искам да помагам на хората и 

да не съм си пропилял живота.
*** Страданието, ограждащо ни отвсякъде, ме кара 

да се чувствам застрашен.
*** Обичам света, но не знам дали той обича мен. 

Готова съм да умра за приятелите си.
*** Аз съм? Аз съм животно, хищник. Машина, 

потисната от проблеми и грижи, от лицемерието, от 
повтарящото се всекидневие. Омръзна ми да не съм 
наясно със себе си, да играя това, което искам да бъда, 
а всъщност не съм. Отвратително е да изглеждаш малък, 
недорасъл, а на мен ми се наложи да порасна, но това е 
друга (?) тема...

*** Аз съм човекът, който се буди сутрин от сладкия 
въздух. Смешно ли е да си романтичен?
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*** Аз съм много неща, но още повече не съм. Ще 
слънчасам от вниманието на тези, които искат да съм 
разни неща...

*** Аз съм затворен в един буркан с моето семейство. 
Ние сме като компот от сливи в нашия роден дом, в нашата 
къща (с две лехи отпред). Това ме радва...

*** Имам много приятели, но с този испански ми се 
взема здравето.

*** Аз съм един огромен мързел, но и природата има 
своите неуспехи.

*** Животът ми е малко тъжен. Много съм 
чувствителна. Девизът ми е “Обичам да обичам и да бъда 
обичана”.

*** Мисля, че започвам да мисля като възрастен. В 
момента събирам пари за ферари, макар че не обичам 
Шумахер. Имам котка.

*** Животът е пред мен, аз съм пред живота. Харесва 
ми това, че съм различна. Понякога не знам дори какво 
искам.

*** Аз се чувствам българка, макар да не ми се ще 
да е така.

*** Чудя се какво да пиша и се оглеждам от кого да 
препиша, но парашутът не ми се отваря...

*** Обичам да съм център на внимание, интересите 
ми се преплитат, образуват възел от желания, които след 
това безжалостно изхвърлям.

*** Трябва да съм послушен, мама и татко да се 
гордеят с мен. И за какво? Заради заветната мечта да се 
махна от тук? Ние се разпадаме като личности, защото и 
семействата ни се рушат заедно с родината...

*** Аз не знам кой съм ... и седя си на туй 
кръстопътче...

*** Понякога в мен изригват вулкани и опустошителни 
бури разхвърлят мислите ми - правят безпорядък.



IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио - Кюри” - Варна

20

*** Уморена съм от хора, които те съдят, без да те 
познават. Обичам до болка и плача много.

*** Част от мене живее в книгите и техните герои. 
Желая да съм като тях - смели, силни, много умни и, 
разбира се, винаги заобиколени от красиви жени. Друга 
част е реалист до идиотщина. Тя ми говори, че съм на 14 
години и че всички неща в книгите са измислица, че съм 
много, много далеч от всички герои, в чиито роли съм се 
вживявал. Ненавиждам тази си половина!

*** Твърде рано си поставих високи цели в живота, 
които не ми позволиха да бъда истинско дете... Ето защо 
и сега ми харесват детските игри.

*** Коя съм аз? Този въпрос не ми е давал мира, 
правел е дните ми по-дълги и нощите по-кратки, очите ми 
по-тъжни и мъката по-честа. Аз съм щастлива. Приемам 
трудностите като нещо нормално, без което успехът ми 
няма да е така пълен. Харесвам в себе си упоритостта 
и твърдостта. Често падам и тогава си мисля, че никога 
повече няма да стана, но слабостта ми е моментна.

*** Харесвам мусака, Албена от стария клас, филми 
с ужаси и съм против войната с Ирак.

*** Не търся нито любовта, нито смъртта, нито 
саможертвата като Ботевия герой, не съм и бялата 
лястовица.

*** Сега целият клас избухва в смях, но на мен хич не 
ми е смешно, защото дори не знам какви са мечтите ми.

*** Обичам всички хора (излъгах!)... Обичам да 
изтощавам батерията на телефона.

*** Мисля, че съм щастлив човек - имам много 
приятели, уча в хубаво училище. Вярвам в обичта между 
хората.

*** В мен има поне сто души. Как да ги опиша 
всичките?

*** Не искам да срещам по улиците уморени лица. 
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Всички говорят само за пари, сметки, заеми, наеми... 
Проклета държава!

*** Аз съм частица от Божествената сила. Раждам 
се всеки път, когато изгрява слънцето. Аз “съм”, защото 
обичам!

** * Аз съм всичко в едно, аз съм огън, вода, трева; аз 
съм всяко цвете, всеки облак, всяко дърво, всеки повей 
на вятъра, всяка вълна... Аз съм светлина, топлина, мрак 
и студ, луна, звезди, котка, фея, зайче, рибка, принцеса, 
вещица и всичко в едно! Огледай се ... ако вечер видиш 
падаща звезда - може би това съм аз!

Люба Софрониева, ХІ “Г”
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Пеперуда  

Той вървеше безшумно по морския бряг. Босите му 
крака се плъзгаха по кадифения пясък. Всичко наоколо бе 
тихо и много пусто. Само в неговия ум беше шумно. Думи, 
изпълнени с презрение и омраза, се връщаха в съзнанието 
му и го пробождаха като остри стрели. Умът му бе море, 
море, в което мислите плуваха безредно. Хубавите се 
давеха, задушени от лошите. Лошите изплуваха и го 
измъчваха. Той инстинктивно се хвана за главата, затвори 
очи и извика приглушено. Да, животът нямаше вече смисъл 
за него! Животът за него беше нещо преходно, важни 
бяха идеалите, които оставаха вечни. Огледа се наоколо 
и осъзна, че всичко е толкова хармонично и безупречно. 
Красивата нощ се впи в очите му. Той побягна към морето, 
искаше му се да намери спасение в него. Спря се, ослуша 
се и чу пърхане на крила. Видя една нощна пеперуда. 
Незнайно чувство го обзе. Той тръгна след нея. Гони я 
дълго. Стигна до някаква запустяла къща. Пеперудата се 
удари в прозореца, който беше покрит с паяжини. Една 
от тях я оплете, но пеперудата продължаваше да пърха 
с крила. Тя му напомни за самия него, а паяжината за 
лъжите, проблемите и неуспеха, в който се бе оплел той 
самият . Пеперудата не се предаваше, бореше се за живота. 
Разкъса паяжината и политна свободно из въздуха. Беше 
победила.

Дали той трябваше да постъпи по същия начин, да 
разкъса веригите на предразсъдъци и проблеми ида живее 
свободно? Да, това беше единственото разрешение за 
неговото съществуване. Усмивка се появи върху лицето 
му. Любовта му към живота се върна. Струваше си да се 
живее.

Ясена Трайкова, VIII “E”
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Люба Софрониева, ХІ “Г”

Сън  

Прескачам облачни била,
с вятър луд се заигравам
и с шепи коприна дарявам,
че тъмата ми даде крила.

В очакване дръзко обвивам
с красив воал всяка своя мечта.
Невъзможно ли?! Невъзможно е, да!
Но тъмата ми даде крила.

В очите ми буен огън гори.
Луната странно някакси бляска.
Аз се радвам на небесната ласка,
Но кратко - докато зора зазори.

Лора Търколева, VIII “Г” 
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In memoriam  

За първи път ще посрещаме празника на 
Гимназията без нашия учител

Иван Иванов

За по-скорошните випуски той ще бъде споменът за 
внимателния, усмихнат и добър възрастен човек, който 
раздаваше автографи на всеки празник върху нови и нови 
преводи, негов принос към голямата поезия.

За историята на българската култура той ще остане 
скромният доктор на литературните науки, превел 
“Божествена комедия”, Молиер, френския и италианския 
модернизъм.

А за нас, неговите преки ученици, той ще си остане 
нашият тих учител, за когото всяко дете беше значим 
човек, всяка дума беше със свое собствено място в 
живота и поезията. Нашият учител! Най-човечният, най-
етичният, най-скромният, най-силният...

Благодарни сме на съдбата, че го имахме в нашия 
живот, че ни учеше на любов и уважение към човека и 
мисълта, че ни дари толкова много красота и поезия, 
че ни срещна с френската и италианската поезия и 
драматургия.

Неговата кротка сила, деликатност и действена 
доброта ще ни липсват, но ще носим дълбоко в себе си 
частица от неговата душа. Той искаше така. Затова цял 
живот се раздаваше на учениците си, затова ги зареждаше 
с поезия и любов, с отговорност към красивото и точно 
слово. Така ни учеше той. Със собствения си тих живот, с 
тихата си сила...
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Преводачът диша в сърцето на Варна. Разхожда се 
по “Княз Борис” с ръце на гърба, невидим в своя шлифер 
и бомбе...

Иван Неделчев Иванов - един от хората, които 
преобръщат света за нас. Световните поети отдавна са 
митове.

С нас живее един мит - техният преводач.
Дребен на ръст, той е великан. Не гледа отвисоко. 

Скромен и свит. Носи в себе си световната слава.
Преводач от високо ниво, като Валери Петров и...
Неповторим.
Има остри очи. Мисълта му сече като меч. На 81 години 

е.
Винаги е истински рицар. Силен и страдащ. Могъщ, 

който приема невъзможното. Научил е хиляди деца на 
френски език - в IV езикова гимназия. Кротък, но не смирен. 
Блести, но не заслепява никого. Точен и всеотдаен. Поет 
на поетите.

Сега носи академичните палми на Франция.
Издадохме му три книги: “Франсоа Вийон”, “Данте 

Алигиери”, “Отблясъци”... Неговите ученици направиха 
планина. Той тръгна по планината и написа тези книги. 
Големият Учител няма време да бъде лош. Той е творец.

Сега превежда Жак Превер...
Езикът е мост.
Рицарят на големите мостове гледа напред. Времето 

е спряло.

Хаджи Ламбрин Сотиров - випуск 1977
Варненски вестник на вестниците, 24 май 1999 г.
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Je suis...  

Si nous regardons attentivement en nous, peut-être nous 
apercevrons-nous que la réponse à beaucoup de ques¬tions 
existentielles se cache dans l’image que nous avons de nous-
mêmes et que nous voulons présenter aux autres ausssi. 
L’homme étant un « animal sociable » d’après Montesquieu, 
nous mesurons notre valeur à l’impression que nous en lais-
sons ches les autres, à l’estime qu’ils nous présentent ou 
non.

Or, l’attitude des autres à notre égard se lie souvent à la 
vie que nous menons. Qu’importent les talents si l’on ne con-
naît pas l’art de vivre ? Un homme renfermé dans sa co¬quille, 
ne s’intéressant pas à autrui est ignoré de ses semblables. 
Même si c’est un futur Einstein, il ne connaîtra jamais le plai-
sir d’être aimé et apprécié.

Il est très important aussi de savoir s’autoévaluer : se 
connaître soi-même nous donne le sentiment de sécurité. 
Au contraire, un homme complexé, incapable de s’apprécier 
à sa juste valeur serait toujours moins assuré, incrédule et 
soupçonneux. Chaque homme doit donc savoir de quoi il est 
capable pour pouvoir donner un sens à sa vie.

Cependant à l’âge que j’ai, je ne sais pas exactement de 
quoi je suis capable. Je n’ai que des rêves et je change sou-
vent de projets d’avenir. En deux mots, je mûris encore et je 
suis loin de formuler le sens de ma vie. La pensée de Jean-
Jacques Rousseau selon laquelle l’homme naît deux fois : 
la première pour exister et la seconde, pour vivre s’applique 
bien à mon état d’âme actuel. Je ne me demande pas encore 
qui je suis et pourquoi je suis venue à ce monde. Je ne cher-
che pas à connaître mes origines. J’apprends des langues 
étrangères parce que je me veux citoyenne du monde, mais 
je suis en réalité complètement attachée à ma langue mater-



IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио - Кюри” - Варна

28

nelle et à mon identité nationale. Quant aux religions, je suis 
curieuse de les connaître toutes, mais l’idée ne m’effleure 
même pas de m’imaginer musulmane ou bouddhiste par ex-
emple.

Il est vrai que comme la plupart des jeunes, moi aussi 
je rêve de vivre à une époque où je me présenterai à la fois 
comme Terrienne, Européenne et Bulgare et où je cohabit-
erai avec des êtres raisonnables, de n’importe quelle origine 
ou religion. Cette idée m’attire énormément et je pense que 
ce n’est pas hérésie d’oublier les notions comme « patriot-
isme » et « conscience nationale ». Si l’on veut être citoyen 
du monde, voire de l’Univers, il vaut mieux aller toujours de 
l’avant, sans chercher à connaître ses racines.

On doit se confondre avec l’humanité, s’y inclure avec 
harmonie et courage - ne conservant que ses gènes culturels 
-afin de créer un monde nouveau que j’espère meilleur. Je 
me présente donc : Inna.Terrienne.Européenne.

Инна Христова, X “А” - 2001/2002

Je Suis...  

Que suis-je ? Qui suis-je ?
Je me pose ces questions toute ma vie. Je progresse, je 

fais des efforts et je deviens quelqu’une. La bonne nouvelle 
est que je deviens telle que j’ai toujours voulu être. Mes com-
plexes sont en train de sisparaître, mais je trouve un tas de 
questions auxquelles je devrai répondre si je veux vraiment 
me connaître. Je voudrais décrire ce que j’ai réussi à décou-
vrir en moi, mais ce n’est pas pour m’applaudir, non. Je me 
suis cherchée chez l’enfant que j’étais et j’ai trouvé une fille 
un peu handicappée de la vie, un peu complexée, mais très 
forte et bonne. Après l’avoir bien explorée, j’ai soulevé les 
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charges lourdes que je portais de l’enfance à l’adolescence. 
C’étaient des complexes, des soucis, des dissimulations, des 
peurs, beaucoup de haine, mais aussi beaucoup de joie ; 
des sentiments cachés, mais aussi des vérités retrouvées. 
Dans cette enfant que j’étais, j’ai trouvé une grande partie 
de celle que je suis aujourd’hui, et j’ai réussi à transmettre le 
positif dans mon quotidien et à chasser ce qui ne m’était plus 
nécessaire.

Puis, j’ai rencontré un tas d’amis. Il s’est formé un 
groupe de copains aux mêmes intérêts et aux mêmes idées. 
J’avais toute ma vie cherché une telle ambiance. C’est là où 
j’ai beaucoup évolué, et j’ai trouvé des parties de ma person-
nalité dont je n’avais même pas soupçonné l’existence.

J’ai toujours eu une idée vague de ma mission dans la 
vie, qui changeait avec les années. Je sais qu’il y a bien des 
choses que je suis et que je vais découvrir à présent Une 
partie de mon identité et de mes traits spécifiques est encore 
un mystère pour moi. C’est d’ailleurs cela, le charme de la vie 
: se développer et se découvrir peu à peu.

Ainsi, je suis une chercheuse. Je me cherche et je sais 
que je vais me retrouver. Je m’intéresse à la symbolique de 
mon identité. Je voudrais m’harmoniser avec le cercle d’amis 
dont je fais partie et qui est une partie de moi-même. Enfin, 
après avoir connu - ou presque - mon identité, je voudrais 
me concentrer sur ma mis¬sion et l’accomplir, avec ou sans 
l’aide de mes amis. Si je ne précise pas beaucoup de choses, 
si ce que j’écris là est un peu vague, c’est parce que pour moi 
l’identité de l’homme est un terrain prive, une zone person-
nelle où l’accès n’est permis qu’à peu de gens. Finalement, 
je trouve que pour moi - et pour tous les êtres humains - la 
découverte de notre personnalité se fait peu à peu, en levant 
un à un les voiles qui cachent notre identité.

Милена Стоянова, X “А” - 2001/2002
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Doit-on accorder de l’importance a son ap-
parence  

La nature nous a créés tels que nous sommes -jolis ou 
laids, minces ou replets...- il y a toute une variété de visages 
et de silhouettes. Or, nous sommes des êtres raisonnables et 
nous pouvons apporter des corrections à notre physique de la 
façon dont nous le souhaitons, mais nous sommes en même 
temps « des animaux sociables », obligés de tenir compte des 
conventions. Il s’agit donc de savoir si nous voulons paraître « 
branchés » ou être nous-mêmes.

L’homme a toujours aspiré à la perfection. Il a inventé la 
mode vestimentaire, la parure, les produits cosmétiques pour 
essayer de remédier à ses défauts physiques. Ce souci de 
plaire et de se plaire relève du moral de l’esthétique.

Mais cette aspiration à la beauté, à l’harmonie peut deve-
nir une manie, une obsession. L’ambition de présenter la meil-
leure image de soi, quel qu’en soit le prix, risque d’enlaidir nos 
âmes ou de dégrader notre santé : les gens qui se mettent à 
des régimes rigoureux en deviennent parfois les victimes.

Il y a beaucoup de concours de beauté où les filles et les 
garçons sont comme des marchandises à vendre - ils com-
mercent avec leurs corps et visages qui incarnent notre idéal 
de la beauté et de la perfection. C’est dommage, parce que 
nous ne pouvons pas comprendre quelle est leur vraie essence 
humaine. Quelle est la différence entre un modèle et un mane-
quin de vitrine ? Les deux sont jolis, avec des sourires feints ; 
les gens s’arrêtent un moment pour les admirer...et s’en vont.

Il est vrai que l’homme joli fait bonne impression, ce qui 
augmente ses possibilités de communication. Aussi les hommes 
politiques ont-ils une équipe spéciale de gens qui s’occupent 
de leur apparence, de leur comportement en public. Mais très 
souvent cette façon de vernis s’avère creuse de l’intérieur : il ne 
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faut pas juger du bois par l’écorce.
Une ancienne légende raconte que Narcisse, un jeune 

homme béotien, était très orgueilleux et n’aimait personne. La 
seule chose qui l’intéressait, c’était son image, qu’il admirait 
à volonté. Il en était tellement épris, qu’il a même arrêté de 
manger et il en a langui. A l’endroit où il est mort, la fleur de la 
mort, le narcisse, a poussé rappelant aux mortels que l’amour- 
propre mène à la dégradation physique et spirituelle. Il faudrait 
donc nous concentrer plus sur l’être - qui dure - que sur le 
paraître -qui est, par définition, superficiel et transitoire.

Силва Сахагова, X “В” - 2001/2002

Il ne s’agit pas de juger, il s’agit de compren-
dre  

Comprendre vraiment les autres est propre à celui qui sait 
écouter sans s’empresser de juger ou d’accuser. Négliger ses 
propres intérêts pour aider les gens en difficultés est très noble, 
mais cela arrive de plus en plus rarement dans une société de 
consommation comme la nôtre. Avoir une influence positive sur 
des amis vulnérables, prêts à se droguer, est un devoir pour 
celui qui tient à eux et à la vraie amitié.

Malheureusement, la vraie amitié manque de nos jours 
où beaucoup de jeunes meurent chaque jour d’overdose. 
Chaque jour en Bulgarie on gagne 30 000 dollars du trafic de 
la drogue.

Il est dommage que la plupart des gens pensent que tous 
les drogués sont des ordures, qu’ils représentent une menace 
pour la société, qu’ils doivent être mis en prison. A mon avis, 
c’est porter un jugement sans essayer de comprendre la pro-
fondeur du malheur des drogués. Se rend-on compte seule-
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ment de ce qu’est l’existence d’un drogué, d’un marginal, d’un 
homme dépendant des stupéfiants ? Bien sûr qu’il est plus fac-
ile de juger que de comprendre.

Mais il n’y a pas que les drogués qui sont incompris et 
rejetés par la société « bien-pensante ». Tous ceux qui sont dif-
férents des autres - soient-ils des homosexuels, des gens avec 
beaucoup de piarsings ou des Noirs, des Arabes, des Gitans 
-sont regardés avec mépris par ceux qui ne peuvent pas ou 
-pire -qui ne veulent pas les connaître et, partant, les compren-
dre.

Il faut reconnaître que beaucoup de ces personnes « 
étranges » attirent l’attention sur elles d’une façon provocante, 
voire agressive. Mais ce n’est qu’une expression de leur peur 
de la vie et de la déprime dans laquelle elles sombrent. Elles 
préfèrent vivre dans un monde imaginaire que les autres ne 
connaissent pas et ne veulent pas connaître.

Je pense qu’au lieu d’isoler ces malheureux, on doit les 
comprendre et essayer d’établir des contacts avec eux, car 
parmi eux il y a des personnes intéressantes qui peuvent nous 
aider à voir le monde d’un point de vue différent. Nous n’avons 
pas le droit de les juger et de les exclure à cause de leurs 
problèmes. Nous devons, au contraire, créer des conditions qui 
faciliteraient leur intégration sociale.

Enfin, cela ne sert à rien de juger les personnes qui sont 
différentes de nous. Il vaut mieux les comprendre et les voir 
avec le coeur. Guidés par l’amour, nous arriverons à mieux les 
connaître et à nous pencher sur l’essentiel, qui « est invisible 
pour les yeux ». Nous ne devons jamais oublier ce conseil que 
le Renard a donné au Petit Prince. Sinon l’intolérence ne pourra 
jamais être bannie de l’Eden que nous voulons tous construire 
et où nous voulons tous vivre.

Женя Стойчева, X “Г” - 2001/2002
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Люба Софрониева, ХІ “Г”
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Какво съм в XII клас?  

*** Аз съм...Мразя да говоря за себе си. Стои много 
гадно и егоистично. Добре, добре! Аз съм отегчението, 
което ме обхваща при мисълта за такива откровения. 
Преди всичко съм твърде ангажиран човек. Аз сам продукт. 
АЗ съм част от този клас. Класът е част от училището. 
Училището е част от програмата за образование. НИЕ 
сме част от системата...Какво съм...? И за мен всеки ден е 
абсурден и не виждам смисъл в своето съществуване, но 
продължавам, защото току-виж го открия. Съществувам 
под номер и съм само един от милионите номера.

*** Проблемът е там, че випуск 2003, който 
включва и мен, е подложен на пряк тормоз от странана 
Министерството на образованието. Главно действащо 
лице е “многоуважаваният” министър Атанасов, който 
благодарение на своето нахалство и безочие Утрови 
живота ми, както и този на останалите ученици от посочения 
випуск. Аз съм в дванайсти клас и не трябва да се държа 
като подготво. Аз съм човек, дете и възрастен - последното, 
щот’ мама класна така каза. На 18 години съм.

*** И аз съм пълнолетен. И аз се чувствам част от 
обществото. И аз започвам да ставам трезв, съзнателен, 
отговорен (поне отчасти). И аз обичам живота, природата, 
познанието. И аз не съм познал все още любовта. И аз съм 
патил, но не съм се поучил от грешките си. И аз се боря 
със своя мързел, който ме спохожда на моменти. И аз се 
опитвам да живея достойно. И аз се уча от по-добрите. 
И аз осъзнавам множеството си недостатъци. И аз съм 
неспокоен и напрегнат. И аз обичам хубавата книга. И аз 
обичам хората да са усмихнати, спокойни и щастливи. И 
аз съм наивен. И аз се боря.

***Аз съм добър ученик. Аз съм “зубрач”, но все пак 
заемам второ място, защото имам “висока” конкуренция.
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*** Посредствен ученик съм. Не е хубаво само да се 
учи -изглупява се. Глупаво, но съм в идейна криза.

*** Аз съм този, който смята да се превърне в сериозен 
човек. Аз съм всичко, което ми предстои да бъда. Сега съм 
едно нищо, а когато стана нещо, “споко”, ще разбереш. Е, 
със сигурност съм неграмотна.

*** Аз съм навсякъде. Човек, търсещ себе си някъде 
там. Хубаво е, че скоро ще завърша, лошото е, че пак ще 
трябва да вляза.

*** Аз съм това, което искам да бъда. Аз съм оптимист, 
но в някои моменти - и реалист. Не обичам да следвам 
правилата, традициите. Нашето поколение трябва да 
изгради съвсем нови принципи. По-малките от мен саоще 
по-странни.

*** Аз съм амбициозен човек. Добър човек. Можете 
да ме познаете по отличителните ми белези - малко гадно 
човече с крака и ръце. Аз съм малко природно бедствие 
с тенденция за голямо. Притежавам някои добродетели 
и доста пороци. Искам някой мой достатъчно далечен 
роднина да се сети за мен, когато пише завещанието 
си, и да ми остави никому непотребен малък самолет от 
Втората световна война, който има нужда от сериозен 
ремонт. Обичам да хапвам, да пийвам, да спя - по много, 
харесвам добрите книги, интересните филми и красивата 
музика. Обичам приятелите си и не познавам непознатите 
си. Искам още много неща. Типично! Типично човешко. 
Колко неоригинално.

*** Аз определено се научих, че всъщност истинското 
щастие често е в малките прости неща, но никога няма да 
спра да го търся, защото усещането е неповторимо.

*** Аз съм любов, а любовта е смърт, смъртта е избор, 
изборът е свобода, свободата е любов. Жена или момиче 
-зависи от случая. Аз съм влюбена. Аз съм...гладна.

*** Сега аз се отъждествявам главно с емоциите си, с 
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чувствата си и с всичко, което се носи, върти и преобръща 
из въздуха, та и аз с него. Тоест аз съм човек, който точно 
в момента, в който си помисли, че знае нещо, осъзнава, 
че всъщност има ужасно много да види и да разбере... И 
една безкрайна въртележка от открития, пътища, посоки, 
въпроси и какво ли още не... Та аз съм си един необятен 
свят, който се сблъсква с много други такива, оглежда се, 
ослушва се, открадва си по нещичко, оставя нещо от себе 
си и продължава напред - кога доволен, кога не, но винаги 
готов да се втурне презглава във всичко това - толкова 
интересно и жестоко твърде често...

*** А аз съм най-привлекателното момче в класа. Това 
би трябвало да означава, че на абитуриентския бал няма 
да прекарам нощта в хотелската стая сам. Мразя да се 
обвързвам задълго с представителка на срещуположния 
пол. А най-добрата част от себе си не мога да извадя 
публично, защото е скандално, недопустимо и ще ме бият 
в полицията за ексхибиционизъм. Тя просто е моето малко 
аз.

*** Аз съм весел. Уфф! Не мога да млъкна.
*** Аз съм ега ти депресанта
***Аз съм млад шофьор - пазете си ГЛАВИТЕ!
*** Аз съм прасе според М. И малко притеснена, 

защото другите бързат за кафенето.
*** Не съм нито велика, нито прекрасна, нито мъдрец 

посивял... Но съм си аз и го знам! Днес е моят осемнайсети 
рожден ден.

*** Аз съм, ми, ‘начи...не знам к’во съм. Всичко за 
майка ми. Нищо за теб. За мене съм нещо преходно.

*** Не съм, а бях. А бил ли съм?...
*** Много приказвах и мисля, че е време да си 

затварям устата. И нищото във всичкото, и всичкото във 
нищото съм.

Амин!
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За “Сблъсък”

Подпис - Христо Ботев

Р.З. И ето че без да искам и по синдрома за пълната 
случайност, взех, че обикнах българското. И в крайна 
сметка от мен излезе едно много странно същество. Едно 
такова, което си има мнение за всичко и всички и никак, 
ама никак не търпи авторитети. Едно такова, което съвсем 
случайно разбра, че и то душа носи, и то пък - представи 
си - балканска душа. От онези, които, щом чуят химна, 
щом видят трибагреника, или чуят кабагайда, нещо им 
засяда в гърлото и най-нагло си стои там. Толкова е 
неприятно, че чак очичките ми се насълзяват и нещо в 
гърдите ми се свива. Тази болест явно е хронична, ама, 
като си помисля, хем лек няма, хем не ща лечение. И като 
похлупак на всичко, щом чуя една от онези песни, сбрали 
всичката радост и мъка на народа, направо заболяването 
става криза със сериозни усложнения. Иде ми да хвана 
Балкана и с дни да не слизам. Ама аз вече съм му свикнал. 
Болест като болест - носиш си я до края. Абе инак няма да 
си го призная, но откакто се разболях, съм много, много 
щастлив. Ами в общи линии това е. Другото е на втори 
план.
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* * *
Водата в тъмното течеше приглушено
и камъка обливаше
(на никой друг не бе потребна).

Внезапно нещо стрелна се, разтърси се земята,
едно дете със ярост хвърли камък във водата.

А после малка нежна капка
падна там наблизо
(странно нещо),
кристалната повърхност на водата пръсна се зловещо.

На камъка,
прилично на ранено птиче,
стоеше,
росни сълзи ронеше
едно кокиче.

Лилия Денчева, ХII “Б” 

Лора Търколева, VIIІ “Г”
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* * *
Недей ме вика,
нямам аз кураж за тебе,
и мисли нямам,
камо ли мечти.

Зла сянка хвърли върху мене
пак онзи спомен за отминалите дни,
когато цветовете бяха ярко пъстри
когато смееха се моите очи.

Че аз съм тук сега
и знам, че няма да си върна,
ни сънищата,
ни смеха,
ни на покоя хладните вълни.

Оставам тук, макар
и да не искам,
а времето коварно е
и то ще ме унищожи.
Друг огън днес гори във мене
и знам, че той ще ме изпепели.
и всеки блян изчезва с времето.
Защо усмихвам се,
защо да съществувам,
защо ли всичко не изчезне
някой ден,
за да потъне в сънищата и безвремието.

Лилия Денчева, ХII “Б”
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* * *
Луната е зловеща,
а слънцето недостижимо е.
Цветята вехнат бързо,
както бързо вехнат птиците
с криле пречупени.
Клишетата едно след друго
се повтарят,
но нищо истинско не идва до съзнанието.
Тук всичко свършва и тъгата
безпощадно бавно притъпява
светлината в очите,
а атмосферата пропита е със
отчаяние.
Какъв е смисълът от всичко живо
и от хората,
щом няма вечна радост,
и всеки блян изчезва с времето.
Защо усмихвам се,
защо да съществувам,
защо ли всичко не изчезне
някой ден,
за да потъне в сънищата и безвремието.

Лилия Денчева, ХII “Б” 

Люба Софрониева, ХІ “Г”
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La paix

La paix nous apporte la liberté
de vivre et de s’amuser.
Dans le monde entier,
on cherche toujours la paix.

Mais la paix est très spécifique,
même c’est un mot dramatique.
Et dans tous les moments de notre vie,
il faut que soit suivi
le long chemin de la paix
qu’on doit défendre par tous les moyens.

La paix est une richesse du monde
et ceux qui la possèdent sont riches.
Mais parfois, ils ne l’apprécient pas
et elle est partie très loin déjà.

Alors, cherchez la paix
et vous pourrez la trouver où vous voulez,
mais le plus difficile, c’est de l’estimer
et de la trouver en vous.

Enfin, il faut aimer la paix
et savoir la diffuser autour de soi
car elle est vraiment une grande joie.

Веселина Иванова, XII “Г”
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Густаво Адолфо Бекер

“Сътворението”

I
Приказните хималайски върхове се увенчават с тъмни 

мъгли, в чиито обятия кипят мълнии, а над равнините, 
простиращи се в подножието им, се носят облаци от опал, 
които разливат по цветята перлена роса.

Върху кристалночистите вълни на Ганг се поклаща 
символното цвете на лотоса, а на брега дебне жертвата 
си крокодилът, зелен като листата на водните растения, 
скриващи го от очите на пътешественика.

В джунглите на Индостан има гигантски дървета, 
чиито клони предлагат чадър на уморения пътник, и други, 
чиято пагубна сянка го води от съня към смъртта.

Любовта е хаос от светлина и мрак, жената - амалгама 
от лъжливи клетви и нежност, мъжът - бездна от величие и 
нищожност. Животът, в крайна сметка, може да се сравни 
с дълга верига, съставена от железни и златни брънки.

II
Светът е един одушевен абсурд, търкалящ се в 

празното пространство за учудване на своите обитатели.

Не търсете обяснението му във Ведите - свидетелство 
за безумията на нашите предци, нито пък в Пураните, 
където, облечени в бляскавите празнични одежди на 
поезията, се трупат глупост след глупост относно неговия 
произход.
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Чуйте историята за сътворението му, такава, каквато 
е била разкрита на един набожен брамин, след като 
прекарал три месеца в пост и неподвижно самосъзерцание 
с показалци, вдигнати към небосвода.

Брама е центърът на окръжността: от него произлиза 
и към него се стреми всичко.

Когато не съществували нито пространството, нито 
времето, Мая се носела около него като смътна мъгла, 
защото, безмълвен в съзерцанието на самия себе си, той 
още не я бил оплодил с желанията си.

Тъй като всяко нещо уморява, Брама се изморил да 
се съзерцава, вдигнал очите на едно от четирите си лица 
и се срещнал със самия себе си, тогава отворил сърдито 
тези на още едно и отново се видял, защото той изпълвал 
всичко и бил всичко.

Красивата жена, когато излъска стоманата като 
огледало и съзерцава образа си, изпитва удоволствие, 
но накрая търси други очи, в които да впие своите, и ако 
не ги намери, я обзема скука.

Брама не е суетен като жената, защото е съвършен. 
Представете си дали му е доскучало да бъде сам - сам 
насред вечността и с четири чифта очи, за да се вижда.

Превод: Сребрина Петрова, ХII “E”



IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио - Кюри” - Варна

44

* * *
Смъртта се прокрадва със дъх на тамян
Дяволът гордо, злорадо засмян
Без думи шепти, поклаща глава: Приветствам те бодро в 
безкрайна тъма
Все щеше да дойдеш, приятелю, виж
Ти няма във облаци с мен да летиш
И на утеха ще търсиш безкрайно часът
Ще се скиташ като странник, без покрив, без път
И няма да търсиш приятели веч
Заминали отдавна, и то надалеч
А ти при мене скован и студен
Оплаквайки участ в света, угнетен
Ти се молиш и търсиш спасение, знай
Тук няма такова, тук всичко е край.
Без думи шепти, със дъх на тамян
Дяволът гордо, злорадо засмян

Симеон Симеонов, ХII “В” 

Мария Попова, ХІ “А”
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Накъде водят плочките

Имало едно време... едно момиче. Русо, изумително 
слабо и не много високо момиче. Невероятно бе как това 
малко и нежно същество си пробиваше път сред хората 
в претъпканото метро. Със сигурност нейното болезнено 
крехко, но все пак красиво тяло й помагаше през такива 
сутрини в градския транспорт. Бледото й, но магнетично 
лице излъчваше задоволство. Въздухът и празното 
пространство все повече се стопяваха. Нейните малките 
устни извиваха ъгълчетата си в усмивка при мисълта, че 
дори тук, сред потните, задъхани, мачкащи и затискащи 
се все повече и повече след всяка следваща спирка 
тела, тя оставаше недокосната, недосегаема, свободна. 
Пътниците започнаха да се давят в тежката маса въздух, 
ядосани, че няма пролука, откъдето да влезе малко 
свежест. Женската, тънка, външна обвивка тържествуваше 
над грозните, глупави и смачкани същества. Невидимата 
винаги бе искала това.

Пристъп на еуфория я обзе внезапно. Русото момиче 
не успя да сдържи смеха си и той се разля. Изворът на 
пречистването бе открит. Бясното и лудо пътуване в една 
кутия я измори. Слезе на следващата спирка.

Походката й беше като на изгубена сърна в непозната 
гора. Понякога тя се чувстваше точно така сред хората. 
Крехкото, прекрасно същество изпитваше това чувство 
на самота винаги, но никога не го признаваше. Русото 
момиче не харесваше хората. Те бяха толкова различни 
от нея. Лицемерни.

Сема и Сена... Сема вървеше сама покрай Сена. 
Русата жена не бе обичала никого освен малкото си 
куче Пони. Тя винаги беше мечтала за пони, но така и 
не си купи едно от голямата разпродажба на циркови 
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животни в Мексико. Прекрасно е да се наблюдава как 
русо момиче върви със своето великолепно рошаво куче 
и как подсача весело по плочките край Сена. Сема беше 
наистина щастлива от себе си, затова и си свирукаше. 
Тя си приличаше с реката -естествена като природата, 
непредсказуема и движеща се според посоката на вятъра. 
Но тази жена, по народност украинка, искаше да бъде като 
плочките. Те винаги са били с точно определено място и 
размери под краката ти, но най - важното - имат посока, 
отвеждат те там, където желаеш. И Сема искаше да има 
посока в живота си, затова следваше плочките. А пък къде 
щяха да я отведат те, само можем да предполагаме...

Ивелина Михайлова, IХ “Г” клас

Смърт под звездите

Димът се издигаше до небето, въздухът бе пропит 
от мириса на изгоряло дърво, почва и месо... Натрапчиво 
чувсто преяждаше мисълта - това бе твърде познато, 
сякаш някога, преди хиляди, дори милиони години, 
звездите бяха виждали това. Може би, само че не тук.

Силуетът, движещ се из пустошта, се оглеждаше, 
но накъдето и да погледнеше, не различаваше нищо 
друго освен сухата, напукана земя, голи зъбери, скали и 
осакатени дървета. Всъщност не би било много правилно 
да ги нарека така, защото това бяха опожарени дънери и 
клонаци, останки от великите гори, владели света...

Силуетът продължи своя плавен ход на фона на 
тази злокобна картина. Изведнъж той се спря пред 
огромна скала, погледна след секунда нагоре и остана 
така - впил поглед към върха й. Вероятно тази грамада, 
препречваща пътя му, някога е представлявала красив 
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водопад, заобиколен с гъста растителност, излъчващ 
свежест, живот, предизвикващ почит, будещ страх...но 
сега - там нямаше и помен от тоновете падаща вода, 
не бе останала дори капка, която да припомни поне на 
напуканата земя какво е надеждата! Ах, сега единствено 
издълбаната твърд и грозно оголената, .неравна скала 
напомняха за някога.

След минута тъмната фигура отново потегли без 
видима проява на емоции. Слънцето упорито напипаше, 
лъчите проникваха безпрепятствено до повърхността, 
причиняващи ужасни изгаряния и смърт. Но явно бе, че 
силуетът дори не потрепваше, а с най-равномерен ход 
продължаваше обиколката си . Бе толкова горещо; жегата 
се спускаше не само отгоре, но идваше и от почвата, самият 
въздух бе нажежен. И все пак мъката не свършваше дотук 
-въздухът бе станал толкова лепкав, сгъстен от различни 
отрови, кислородът бе в нищожни количества... Никое 
живо същество не би могло да просъществува дълго при 
тези условия...тогава кой бе силуетът ? Истински ли беше 
или само привидение на уплашен от смъртта умиращ? 
Който и да бе - продължи напред.

Следваше да види още по-жестока картина. Фигурата 
пристъпи, изкачвайки се над долината, и пред очите му 
се разкри нещо, способно да убие всеки смъртен. Той 
стоеше пред огромно поле, осеяно с милиони мъртви 
същества. Силуетът започна бавно да ги обикаля, 
оглеждайки всяко едно от тях. Това бяха все животни, 
птици, а и влечуги -застинали в смъртни пози. Някои от 
тях все още агонизираха, но в очите на всички се четеше 
неописуем ужас. Ужас от неочаквания повик на смъртта, 
изтръгнала живота им несправедливо...

Но с този смразяващ кръвта епизод не завършваше 
историята, защото едва сега предстоеше на силуета да 
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премине и през гробището на “мъдреците “, управлявали 
някога света. Това бяха най-разумните създания, надарени 
с достатъчно мъдрост и чувства, за да съумеят да ги 
съчетаят така, че никога да не допускат унищожението 
на света, предопределени да поддържат кръговрата на 
живота до естествения край на природата!

Уви, тези крале не успяха да се справят с отговорната 
задача...Това бяха хората, които стигнаха до собственото си 
унищожение, които не можаха да подчинят прекомерната 
си алчност ида заживеят в мир с природата и самите себе 
си... Ах, колко излишни са думите сега!

В този миг вече нищо нямаше значение, защото 
всеки все още дишащ би се покаял за действията си... но 
бе твърде късно , не бе останало време за съжаления... 
късно бе... Силуетът направи още няколко крачки и спря. 
Спря! Точно пред най - покъртителната гледка, той се 
спря!! Обходи с поглед полето от мъртви и точно тогава 
прикова очи в мен.Това щеше да ме довърши. Ах, едвам 
дишащ човек, онемял пред този дух... Сиво-черният 
силует стоеше закован на място, без въобще да помръдва, 
а погледът... Ах, той изсмукваше и последната капчица 
живот от мен - така въпросителен, така обвинителен...
Сякаш хипнотизирай, аз , без дори да осъзнавам, започнах 
да се влача, прегазвайки смърдящите и разлагащи се тела 
с едничката цел да стигна до него... Сълзите бликаха по 
изцапаните ми с пепел и кръв бузи, нямах глас . Пълзях 
към духа и с всеки изминат сантиметър осъзнавах кой 
всъщност е той. А Той стоеше спокоен на място, но не ме 
изпускаше от погледа си...Поглед?! Изведнъж осъзнах, 
че сиво-черната фигура нямаше лице ,но аз знаех, бях 
сигурен като че виждам очите... Най-после се довлякох до 
безплътната фигура и се проснах в прахта по очи. В същия 
миг ме обзе нечовешка сила, която ми позволи да надигна 
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чело и едвам доловимо да изрека: “Съжалявам”.
Знаех, че не мога да моля за прошка. Духът понечи 

да ме докосне, но изведнъж се издигна в небето; полетя 
все по-високо и по-високо, докато накрая не изчезна в 
ярка светлина...

От Човека
Катерина Борисова, Х “Г”

Мария Попова, ХІ “А”
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Люба Софрониева, ХІ “Г”
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* * *

Стая. Мрак и студ се тулят в нея. Всичко изглежда 
безнадеждно, необратимо, атмосферата потиска, 
потъваш в депресията, пропадаш в дупка, в теб напират 
плач и мъка, която те изгаря. Една книга. Тя може 
мигновено да те откъсне от реалността и да те пренесе в 
друг свят, карайки те да се заровиш в редовете й. Около 
теб опустява.Все нищо не те радва.Чувстваш се съвсем 
сам, неразбран, като безмълвна фигурка,застанала 
насред пустошта, и само вятърът разкъсва тишината, а 
тя се чуди накъде да се завърти и как да се скрие от него, 
за да не усеща смразяващия му леден дъх и да не чува 
натрапчивите му нашепвания... Обърнеш ли се, виждаш 
само безкрая и тогава сядаш, воден от неудържимо и 
непознато чувство, и изливаш всичко на белия лист с 
надеждата, че ще бъдеш чут, а не като онази фигурка, 
чиито слова отнася вятърът и я оставя няма, а тя раздира 
гърлото си от опити да изтръгне стон и да викне: “Ето ме, 
тук съм!”

Връхлитат те мисли, терзания. Вкопчваш се отново 
в миналото, търсиш сладкия и искрен смях, разливащ се 
бурно. Намираш само зейнала дупка, един спомен, мъртъв 
и погребан, който те натъжава и така тежи -оставяш го да 
се изплъзне от ръцете ти.

В стаятя витаят само мрачните сенки на мислите, 
които те хвърлят в ужас и те потискат още повече сред 
тези четири стени. А сенките, те те задушават с изкусните 
си ръце. Искаш да се отърсиш от всичко, закриваш се с 
длани, воден от страха, че някой ще види разплаканите ти 
неутешими очи, безсилието те надвива и се предаваш.
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Пред погледа ти пробягва силуетът на онази фигурка: 
вторачваш се в тъмнината, търсиш я и я съзираш. Виждаш 
я смътно, седнала, отново сама, този път в малка стаичка, 
свита на две, притиснала гърди о колене, пронизана от 
някаква силна болка и забелязваш как от замъглените 
й очи се отронват две тьмни, черни сълзи. Стичат се 
бавно по бузите, оставят следите си - две вади - докато 
не достигнат разкривените, посинели от студ устни. А тя 
опитва горчиво от сладките си сълзи.Тъжна гримаса се 
изписва по невинното лице и глух стон излиза из устата й. 
Студ се пропива от стените, обгръща в ледена прегръдка 
фигурката, прониква в плътта и изпълва душата.

А ти се вглеждаш, със съжаление в тази сянка, 
замряла в тишината, взираш се в лицето, опитваш се да 
различиш чертите по него, струва ти се познато и скоро 
разпознаваш...не просто силует. Самият ти.

София Кирова, IХ “E”

* * *

Забелязали ли сте, че в рекламите за нови стоки 
неизменно се съдържа обещанието, че от този продукт 
животът ви ще се превърне в живот, за който не сте 
мечтали така безобразие, даже както в есето «Какъв 
ще бъда след двадесет години », писано в единадесети 
клас. Няма да ви казвам, че сте манипулирано стадо. Вие 
не заслужавате такова порицание! Вие сте изморени от 
живота, нали? Щастие? - Вятърна мелница. А крантата ви 
я понаболява вече навсякъде. Рицарят е изгубил очите 
си в някоя люта битка, някога, много отдавна. Любов - 
задължение на младите. Те да се пънат. Не че не искаме 
най-доброто за тях.
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Колко невротично само звучи тая фраза. Най-
доброто? За тях? Звучи като пияница, който хвърля 
плюнки и говори на трезвеник: «Та аз искам най-доброто 
за теб», и му подава бутилката. После хващате малкия 
трезвеник за косите, извивате нежната му главица нагоре 
и той гледа как лазурното небе бавно посивява, докато 
вие му наливате на малки глътки правила, ограничения, 
амбиции, блянове, идеи, шамари и крясъци. Когато вашата 
собственост стане достатъчно силна, че да ви цапне през 
ръцете, тя тръгва по големия свят. Полупияна, тя открива 
в него това, с което сте я закърмили, и ви казва : «Да, 
вие бяхте прави, но аз искам да променя това», и с тези 
гръмки думи тръгва да търси щастието и любовта.

Тогава обаче се намесва обществото - тази огромна 
свиня, която подава на вашия храненик своята цицка и 
той става неин храненик. Но тя е жестока - пуска му по 
малко, колкото да оцелее, по някое нищожно блянче или 
мижаво щастийце. Никой не може да се откъсне, отровата 
тече във вените и капилярите, тупти със сърцето. И никой 
вече не поглежда нагоре. Главите са наведени в поклон 
пред голямата свиня. Улици от хора с наведени в поклон 
глави. И пред кого се кланяме така лицемерно? Аз ще ви 
кажа. Пред себе си! Защото голямата свиня - това е всеки 
от нас!

Аз не вярвам на цялата тази история. Вярвате ли 
вие?

Милена Стоянова, ХI “A” клас
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Гимназията на 45 години

Навлизаме в “критическата” възраст

Факт е, че Гимназията навърши 45 години и като 
всяка жена на тази възраст, започва бавно да навлиза в 
“критическата”...Но сега, в Новото време, всички институции 
са в критичен период. Гимназията обаче продължава да 
се бори. Та тя е преживяла две политически епохи и сега 
живее в третата: Социализъм, “Демокрация” и “Новото 
Време”!!! Държа да подчертая, че съм антипартиен, за 
да не бъда обвинен в някакви политически пристрастия. 
През последните две политически епохи Гимназията се 
бори за оцеляването си и е едно от малкото български 
училища, които се справят. Традиции - това е думата, с 
която всички отъждествяват името IV Езикова гимназия 
“Фредерик Жолио-Кюри”. Те са тези, които ни сплотяват - 
бивши и настоящи ученици. Благодарение на тях Нашата 
Гимназия продължава да съществува в тези толкова 
трудни времена...

Въпреки големите студове, през които другите училища 
имат “дървени” ваканции, ние ходехме на училище, не че 
нямаше преспи в коридорите, но както казват повечето ни 
преподаватели: “Училището е основното ви задължение!” 
Поне през петте години, в които съм бил в Гимназията, не 
е имало случай да ни пуснат в т.нар. “дървена ваканция”. 
Ами ако бяхме изпукали от студ? Кой щеше да учи после? 
Но като се замислим, това май е невъзможно, понеже 
температурата в стаите е 6-12 градуса, когато няма 
парно. Компенсираме студа през май и септември, когато 
проникващите през прозорците слънчеви лъчи създават 
парников ефект, улеснявайки учителите по физика и 
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астрономия да обяснят гореспоменатото явление. Жегата 
е наистина непоносима, когато през най-горещите дни 
на септември и октомври решат да изпробват парното. 
Може би го правят, за да ни увират по-бързо главите. Кой 
знае?!

Ние също така сме любители на домашните животни. 
Кучета, овци и кози кръстосват училищния двор. Даже 
някои мои съученици се научиха да правят разлика между 
овца и коза именно тук - в Гимназията :) Е, това е хубавото 
на Нашата Гимназия - научаваш не само най-красивите 
езици, но и се “запознаваш” с интересни същества. При 
тези запознанства обаче не е много уместно да използваш 
знанията си по френски и испански, тъй като добитъкът 
е български и не разбира западни езици. Даже в някои 
случаи е нужно да се използва разговорен език от сорта: 
“Ари уа Мимйе! Дйе си са качила да зобиш тъз джанка?! 
Аии! Виж друитйе кузи дйе утидуха.”

След пет години Гимназията става на половин век. 
Нека всички, които тогава ще сме бивши ученици, да се 
съберем в Нашата Гимназия, за да отпразнуваме юбилея!!! 
- Защото така повелява традицията! А и тя ни е научила 
на толкова много неща. Нека й се отблагодарим!!!

Павел Близнаков, ХII “B”
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Мария Попова, ХІ “А”

FIN

И от царете - поклон на
Гимназията!


