
Устрем’ 2004

1



Устрем’ 2004

1

IV Езикова гимназия
“Фредерик Жолио - Кюри”

УСТРЕМ
2004

гр. Варна

брой 34



IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио - Кюри” - гр. Варна

2

УСТРЕМ’ 2004

Съставители:
Силвена Ставрева
Цонка Станкова 
Катя Попова

Художник на корицата:
Лидия Пушевска

Компютърна обработка:
инж. Дарина Атанасова

Варна
2004



Устрем’ 2004

3

На този 19.03.2004 г. повечето от празничните усмивки ще 
бъдат за испанския отдел на Гимназията. Вече 20 години химна 
звучи на български, френски и испански език. Обличаме мислите 
си на три езика. Не следваме съвета на Лисицата от “Малкият 
принц” на Екзюпери – да не казваме нищо, защото “езикът е извор 
на недоразумения”. Напротив – търсим многозвучието.

Една далечна страна “на рицари и на плата”, на ками и 
на китари, на страст и ревност ни стана близка. През март 
испанските танци участват в пролетното преобразуване на 
враждебните сили. Не са екзотика, а близост по темперамент. 
Всяка година изпращаме по две театрални трупи на 
международни фестивали – испанска и френска, и ги посрещаме 
с получените там награди. На олимпиади и спортни състезания 
участието на учениците ни от двата отдела е равностойно.

Изкушавам се да кажа, че ние от IV ЕГ сме по-добрите, но 
това вече много пъти е казвано. Пък и всеки мисли така за своето. 
Това училище е ценно за нас, защото е НАШЕТО! То става такова, 
когато опознавайки се един друг, взаимно се опитомяваме. Като 
розата на Малкия принц. Тя е ценна заради ПОСВЕТЕНОТО НА 
НЕЯ ВРЕМЕ, заради ГРИЖАТА. Всички тайнства, приятелства 
и любовни трепети, ревностни съперничества се съпреживяват 
на български, френски и испански. С хората, които уважаваме, 
защото ТУК сме намерили основание за това. Грижата на тези, 
които ТУК си открил и обикнал, не е саможертва, както често я 
оценяват след време благодарните ученици. Тя е радост, че има 
на кого да се раздадеш, защото иначе боли.

Съзнателно избягвам първоначално замислената 
съпоставка между френски и испански отдел. Вече 20 години 
испанският език е равноправен тон в тризвучието. Днес е 
денят, в който трябва да БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО СА 
ДОПРИНЕСЛИ ЗА ТОВА!

Катя Попова
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Докосване

Дай ръка! С мен ела!
Да разплискаме поглед с очите си…
Сред безмълвна тъма вън ни чака света 
да прехапем беззлобно душите си…!

Замълчи! В рой лъчи 
днес преплитат се лунните късове.
Без сълзи. Без лъжи 
свойте спомени с теб да разкъсаме…

Във тъга. В тишина 
ще притичаме боси по залеза.
И сияйна звезда ще разпръсне нощта 
на стотици отломки изгарящи…

Златогриви комети със жадни очи 
ще се гонят игриво в очите ти.
И, пияни от нежност, със теб ще мълчим, 
докато не пресъхнат сълзите ни…

Виж – звездите, студени усмивки от лед, 
уморени, заспиват във скута ми…
Дай ръка! И до края на времето с теб 
по безлунния път ще се лутаме…

Цветелина Манова, ХII “б” клас

Ралица Михайлова, Х “е” клас
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На ръба на времето

Понеси ме в ръце през сумрака на времето
ослепели слънца да целунат очите ми
озверели лица на живота от бремето
да останат далеч в самотата на дните ни...

Понеси ме в ръце към ръба на Вселената
по пътека от блеснали бели звезди
през море от сълзи и от скръб по отнетите
лунно грейнали нощи и слънчеви дни...

А угасне ли сетният лъч на зората
избледнее мигът и се срине земята, 
щом заглъхне последният вик на сърцата
и се срутят над наште глави небесата...

Понеси ме към светлия лик на Луната
там де Краят на всичко в ръце ще ме вземе
там де няма лъжи, ала няма и истини.
Нито гняв и тъга. И слова необмислени - 

... в пропастта дето влива се земното време...
Цветелина Манова, ХII “б” клас
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Люба Софрониева, ХII “г” клас
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Люба Софрониева, ХII “г” клас

Упражнение по… акростих

*  *  *
Гнойни рани вместо очи, метални капаци вместо уши.
Ето го там - човекът-плашило, смачкан от ужас и срам.
От него с течащи речи от замръзнала скръб
Милиони заклани човешки думи
Идват, повличат, завличат, погубват…
Ликуват, радват се, смеят се важно!
Е, това ли е мечтата ти - идеалът, настъпан от стадо свине?
Вий, плачи, омерзявай се, тлеещ ….. докато смъртта те спаси.

Асен Сантев, XII “а” клас

* *  *

Гълъб самотен, аз бягах към рая.
Едва излетял, гнила мрежа ме хвана.
Отново се върнах на пътя към края.
Мъртви цветя, лигави твари
И измет свещена ме с поглед изпиват,

Луната се скрива зад мразни пожари.
Единствен Бог се горе поухилва,
Във вино се дави и с нашата кръв се залива.

Ася  Кацарска, ХII “б” клас
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Къщата на улица “Олдкийп”

В малко градче живееше едно момче. Френсис Нюман беше на 
единадесет години. Леко пълничък, Френсис не приличаше на ученик в 
пети клас, а на младеж, току-що влязъл в гимназия. Очилата с кафяви 
пластмасови рамки му придаваха интелигентен вид, а винаги прилежно 
сресаната му коса подсилваше този ефект. Френсис наистина беше умно и 
схватливо момче и родителите му – Миранда и Уил – добре виждаха това 
и много се гордееха с него.

Като другите хлапета и Френсис обичаше да рита топка, да играе 
на криеница и да хвърля топчета в градския парк с приятелите си. 
Но най-любимото му забавление беше да влиза в ролята на археолог. 
Представяше си, че е известен учен, открил изгубен от хиляди години 
град. Археологът трябваше да изследва всичко около находката. Френсис 
познаваше всеки сантиметър от осемте главни улици на своето градче 
и всички кътчета около сградите и магазините. Беше обикалял стотици 
пъти всички квартали и можеше да се ориентира навсякъде със затворени 
очи. Вече почти нямаше място из градчето, което да не му беше ужасно 
познато. Само една улица беше мистерия за Френсис –  “Олдкийп”, която 
всички наричаха “Крайния квартал”, защото се намираше в края на града. 
Момчето беше стъпвало там само веднъж – преди пет-шест години, когато 
излизаше от града заедно с родителите си, Френсис беше минал от там. Но 
не си спомняше нищо от този миг. “Защо някой велик археолог не е успял 
да разкрие цялата енигма на града? Защо никой не е намерил последното 
парченце от пъзела?” – мислеше си Френсис. Но всеки път при тази мисъл 
в главата на момчето прокънтяваше строгият глас на баща му : “Да не си 
посмял да припариш в Крайния квартал! Никога!” “Но защо?” – питаше 
Френсис през сълзи. “Това не е хубаво място, синко. Не ти трябва да ходиш 
там” – спомняше си вече по-меките думи на баща си. “Там има три-четири 
къщи, в които от много години не живее никой. Пълно е с клошари и 
скитници, които могат да бъдат опасни. Няма какво да правиш в Крайния 
квартал.” 

Уил беше казал това преди около година и Френсис знаеше, че е 
напълно сериозен. Тогава, след този разговор, момчето нямаше ни най-
малкото намерение да не изпълни бащината заръка.  Но нещо беше 
започнало да го човърка отвътре преди няколко дни. Френсис чувстваше 
странна сила, която го тласкаше към онова далечно и непонятно място. 
Сякаш той беше метално пиронче, а Крайният квартал - мощен магнит. 
Момчето започна да си мисли, че няма нищо кой знае колко опасно на 
улица “Олдкийп”и че баща му само се притеснява да не се изпоцапа синчето 
в някакви боклуци. Френсис се замечта за приключения. Представи си, че 
е облечен в костюм за сафари. Беше сам, обикаляше дворовете на старите 
къщи, намираше какви ли не ценни предмети, изследваше ги и грижливо 
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Люба Софрониева, ХII “г” клас

Люба Софрониева, ХII “г” клас
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ги прибираше в зелената си раничка. Силното юнско слънце печеше и 
хвърляше навсякъде весели лъчи. Френсис бавно крачеше през високата, 
отдавна некосена зелена трева и се оглеждаше за космически пришълци, 
туземци или нещо такова,  здраво стискаше любимия си воден пистолет, 
с който светкавично да ги срази. Изведнъж чу вик и нещо го удари по 
главата.

Очите му рязко се отвориха и той разбра, че е седнал на пейка в 
градския парк. До краката му се търкаляше футболна топка. Френсис 
разтърси глава и се огледа. Едно момче тичаше към него и му се извиняваше 
отдалеч. Още няколко деца стояха на близката поляна и наблюдаваха 
топката. Френсис стана от пейката, с елегантен жест хвана бялото кълбо 
и го подхвърли на момчето, което се приближаваше. То благодари, върна 
се при останалите и мачът продължи. Френсис погледа малко и после се 
запъти към дома си.

“Всичко беше само сън – мислеше си той. – Но беше толкова истинско 
и интересно! Явно съм задрямал на пейката… Беше толкова интересно.” 
Момчето вървеше по една от алеите на парка и наблюдаваше децата, 
които си играеха и изпълваха топлия летен въздух със звънлив смях и 
глъчка. Гледаше как усмихнати майки бутат весело бебешки колички. 
В този момент той реши: “Ще отида там!” Прибра се вкъщи, поздрави 
родителите си и бързо се шмугна в своята стая, като затвори внимателно 

Милена Стоянова, ХII “а” клас
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вратата. Веднага клекна до леглото, бръкна под него и извади оттам една 
зелена детска раничка и стар черен куфар, голям и целия облепен с шарени 
етикети. Френсис отвори куфара и започна да вади от него разни неща, 
които старателно подреждаше в раничката – стара лупа, молив, линия, 
дълъг канап, прашни ръкавици, малко джобно ножче…Затвори раницата 
и я постави до нощното шкафче, а куфара върна под леглото. Не след 
дълго чу гласа на майка си, която го викаше за вечеря.

Френсис скочи на крака и светкавично се яви на масата. Миранда и 
Уил си говореха. Изведнъж Френсис се обърна към баща си:

- Защо да не ходя в Крайния квартал?
Уил го погледна строго, видя разтревожения поглед на жена си и се 

каза на момчето:
- Вече си голям, сине. Би трябвало да ти кажа. Преди двадесет и 

пет години там се случи нещо ужасно. Бяха убити над тридесет човека от 
някакъв психопат. Сериен убиец – поне така каза полицията. Брутални 
убийства. Кварталът запустя, а убиецът така и не беше заловен. В 
последните две години съобщават за изчезнали хора – пет-шест случая. 
Полицията се допуска, че убиецът може да се е върнал. Затова не искам да 
ти стъпва кракът там. Ясен ли съм!?

Френсис гледаше баща си, примигвайки. Беше изумен от историята, 
която чу.

- Ясен ли съм!? – отново попита Уил.



IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио - Кюри” - гр. Варна

12

ги прибираше в зелената си раничка. Силното юнско слънце печеше и 
хвърляше навсякъде весели лъчи. Френсис бавно крачеше през високата, 
отдавна некосена зелена трева и се оглеждаше за космически пришълци, 
туземци или нещо такова,  здраво стискаше любимия си воден пистолет, 
с който светкавично да ги срази. Изведнъж чу вик и нещо го удари по 
главата.

Очите му рязко се отвориха и той разбра, че е седнал на пейка в 
градския парк. До краката му се търкаляше футболна топка. Френсис 
разтърси глава и се огледа. Едно момче тичаше към него и му се извиняваше 
отдалеч. Още няколко деца стояха на близката поляна и наблюдаваха 
топката. Френсис стана от пейката, с елегантен жест хвана бялото кълбо 
и го подхвърли на момчето, което се приближаваше. То благодари, върна 
се при останалите и мачът продължи. Френсис погледа малко и после се 
запъти към дома си.

“Всичко беше само сън – мислеше си той. – Но беше толкова истинско 
и интересно! Явно съм задрямал на пейката… Беше толкова интересно.” 
Момчето вървеше по една от алеите на парка и наблюдаваше децата, 
които си играеха и изпълваха топлия летен въздух със звънлив смях и 
глъчка. Гледаше как усмихнати майки бутат весело бебешки колички. 
В този момент той реши: “Ще отида там!” Прибра се вкъщи, поздрави 
родителите си и бързо се шмугна в своята стая, като затвори внимателно 
вратата. Веднага клекна до леглото, бръкна под него и извади оттам една 
зелена детска раничка и стар черен куфар, голям и целия облепен с шарени 
етикети. Френсис отвори куфара и започна да вади от него разни неща, 
които старателно подреждаше в раничката – стара лупа, молив, линия, 
дълъг канап, прашни ръкавици, малко джобно ножче…Затвори раницата 
и я постави до нощното шкафче, а куфара върна под леглото. Не след 
дълго чу гласа на майка си, която го викаше за вечеря.

Френсис скочи на крака и светкавично се яви на масата. Миранда и 
Уил си говореха. Изведнъж Френсис се обърна към баща си:

- Защо да не ходя в Крайния квартал?
Уил го погледна строго, видя разтревожения поглед на жена си и се 

каза на момчето:
- Вече си голям, сине. Би трябвало да ти кажа. Преди двадесет и 

пет години там се случи нещо ужасно. Бяха убити над тридесет човека от 
някакъв психопат. Сериен убиец – поне така каза полицията. Брутални 
убийства. Кварталът запустя, а убиецът така и не беше заловен. В 
последните две години съобщават за изчезнали хора – пет-шест случая. 
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- Да, татко. – кимна Френсис.
Вечерята продължи. Когато приключиха, момчето стана от масата 

и заяви на родителите си, че ще излезе да играе с приятели в парка. Той 
отиде в стаята, взе дневника, в който записваше всичко интересно от 
археологическите си игри, постави го в раницата, която внимателно пусна 
през прозореца, за да не я види Уил, и бързо излезе от къщата. Грабна 
раницата и тръгна надолу по улицата в посока Крайния квартал.

Не след дълго Френсис се озова на улица “Олдкийп”. Сърцето 
му започна да бие учестено. Крайният квартал представляваше една 
тясна двестаметрова улица, с по три къщи от двете си страни. Асфалтът 
беше напукан и в пукнатините растяха плевели.Сградите бяха мрачни и 
неприветливи. Прозорците им бяха или счупени, или заковани с масивни 
дъски. Някогашната бяла боя по фасадите сега беше жълтеникава и се 
лющеше на големи безформени парчета. В керемидите на покривите 
зееха  черни дупки.Трева около къщите почти нямаше. От едната страна 
на улицата се простираше малка горичка, в която дърветата бяха почти 
изсъхнали. Френсис погледна нагоре и забеляза, че по небето лазеха  тежки 
и мрачни облаци, които скриваха слънцето.  Проблясваха светкавици. 
Момчето обаче не им обърна внимание – беше завладяно от мисълта за 
“Олдкийп”. Изведнъж Френсис сведе глава. Стори му се, че студен порив на 
вятър минава през него и целия го полазиха тръпки, но в действителност 
нямаше и помен от вятър. Момчето огледа още веднъж къщите и черната 
улица. На лицето му грейна усмивка и то радостно тръгна навътре в 
квартала. Стигна до другия край на улицата, обърна се и отново обходи с 
поглед своята “Обетована земя”. Нещо привлече вниманието му. Завъртя 
се и забеляза в изсъхналата гора някаква къща. “Ха!- помисли си Френсис. 
– Преди малко не я видях.” Тази къща беше различна от останалите – 
чиста, бяла, със здрави прозорци. Можеше да се каже дори, че е красива, 
ако не бяха грозните дървета, които хвърляха върху нея зловещи сенки. 
Френсис тръгна към къщата. Не знаеше защо, но отново почувства студени 
тръпки. Момчета стигна до сградата, застана пред нея и вниманието 
му бе привлечено от голямата купчина метални отпадъци, струпана 
встрани от къщата. Френсис реши да ги изследва. Докато разглеждаше 
съкровището си, момчето забеляза в най-долната част на стената малко 
правоъгълно прозорче, зазидано с тухли. Френсис остави железата и се 
изправи. Останалите прозорчета на мазето бяха зазидани по същия начин. 
Момчето направи обиколка на къщата и откри в зидарията на едно от 
прозорчетата малка безформена дупка. Френсис клекна и залепи едното 
си око в дупката. Преди това усети как от нея го лъхна неприятна миризма 
на влага и разложение. Момчето се вторачи в мрака. Изведнъж някъде 
отвътре се чу шум. В първия момент Френсис се стресна и рязко се дръпна 
от прозорчето, но след това отново се взря в дупката, още по-упорито. 
Провлечено потракване разкъса тишината в мрака. Сърцето на момчето 
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биеше учестено. Последва нов шум, който ставаше по-ясен, сякаш се 
приближаваше. За секунда нещо проблесна в тъмнината. Френсис отскочи 
назад. “Какво беше това? – задъхано промърмори той. – Заприлича ми 
на очи. Да! Големи жълто-сиви очи!” Момчето се изправи на крака и 
разтърси глава. “Не!Сигурно е било котка… Да! Точно така! Било е котка!” 
Френсис прибра нещата, които беше извадил, за да изследва железата, в 
раницата и се приготви да тръгва, защо можеше да завали. Но мисълта за 
мазето не го оставяше намира. Заобиколи къщата и застана пред входната 
врата. Посегна да я отвори, но тя сама се открехна бавно и безшумно. 
Френсис влезе в къщата. Вътре беше пусто и мрачно. Въздухът беше 
застоял и влажен. Момчето потърси врата към мазето и когато я откри, 
видя, че тя е метална и е заключена с голям ръждясал катинар. Френсис 
извади чука, който беше намерил сред боклуците пред къщата, удари 
веднъж върху катинара и той тупна  тежко на дървения под. Момчето 
хвана дръжката и дръпна врата към себе си. Дишането му беше учестено, 
ръцете му потрепваха, а очите му бяха широко отворени. Тежката врата 
бавно се отвори с пронизително и зловещо скърцане. Въздухът, който 
лъхна отвътре, беше тежък. Френсис имаше чувството, че ще повърне. 
Миризмата на мухъл и леш беше силна и остра. Мракът в мазето беше 
плътен. Нещо долу изшумя. Момчето изтръпна, но бързо се съвзе и 
потърси ключ за осветлението, но не намери. Тогава бръкна в раницата 
си и извади малко фенерче. Светлината огря мръсни, плесенясали стари 
дървени стълби. Френсис тръгна внимателно надолу по тях. Скърцаха 

Мария Попова, XII “а” клас
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*  *  *
И какво от това,
че прашинка съм аз?
Че отвява ме вятърът?
Та нали и мечтата,
тъкана от прах, се разсипва през дългото чакане…..
*  *  * 
Обичам те до лудост.
Непринудено.
Непримиримо.
Безутешно.
Обичам те до изнемогване.
Без дъх.
Без спиране.
Без връщане.
Обичам те шепнешком.
Мълчаливо.
Реално.
Задъхано.
Това е моят начин на обичане.

*  *  *   
Като дар от небето. Като есенен пух. 
Като кораб в морето. Като гол, празен плик.
Ти отново си тука. Пак заставаш пред мен.
Като сянка в морето. Като бриз от сатен.
Като празно писмо. Незалепнала марка.
Ти пристигаш с обратен адрес. Двупосочен си.
Даже лъжлив си. Като виц си. Пародия в мен.
Като мокра трева си. Незапалена слама.
Като скъсан чувал със мечти.
Като малка игла в кална яма.
Като вик. Пеленак. Нероден си дори.
Като дреха си. Груба. Студено е.
На гърба си те нося безропотно.
До кога?
Като струна си. Скърцаш в душата ми.
Като малка мечта си дори…
Като подпис си черен в сърцето ми.
Като птица. Самота си дори.

Елвира Енчева, XII “б” клас
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Sobre El Cid, Levski y la vida

Es muy difícil comparar dos personajes de épocas tan diferentes como 
El Cid y Levski. No intentaría hacer una comparación estrictamente cientí-
fica, me interesa más qué ejemplo dan con su vida.

El Cid tiene dos caras completamente distintas. Por una parte, en el 
Cantar de Mío Cid es inteligente, valiente y a la vez obediente a su equivo-
cado rey, puesto que, a pesar de las humillaciones que soporta y del crimen 
bárbaro que reciben sus hijas, nunca se sirve de la venganza. Sin embargo, 
por otra parte,  en los Romances, aunque no pierde la inteligencia, es orgul-
loso, desobediente y agresivo. La crítica ha comprobado que este segundo 
Cid de los Romances está más cercano al personaje histórico. Pero, fuera 
agresivo o no, de todas maneras me gusta más que el Cid manso. Creo que el 
Cid es héroe nacional de España porque fue más el Cid “soberbio” de los ro-
mances que el Cid “perfecto” del Cantar. No puede haber sido de otra man-
era cuando se trata de la Reconquista. El Cid fue un hombre típico de su 
época, capaz e hacerlo todo en nombre del honor familiar y nacional.

Si lo que acabo de decir suena demasiado extraño, pensemos en Lev-
ski. Él tampoco fue manso. Abandonó el monasterio sin renunciar a su título 
eclesiástico de diácono Ignatii; predicaba que más vale morir de pie que vi-
vir siempre arrodillado; fue revolucionario y conspirador político, es decir, 
un hombre típico del siglo XIX: el siglo del Romanticismo. Fue ahorcado 
(después de un juicio que, según las últimas investigaciones científicas y 
jurídicas,  violó varios puntos de la ley)y su muerte fue el peor hito en la his-
toria búlgara desde la esclavización. Esta opinión no es exagerada, porque 
la libertad nacional y personal fue su única meta. Su lucha no representaba 
solamente valor y abnegación, sino también inteligencia, conocimientos 
políticos, talento organizador y una admirable combinación de vitalidad y 
sangre fría. Un pueblo esclavizado necesita exactamente tales personas para 
ser unido y organizado, ya que el heroísmo  de unas cuantas “cabezas locas” 
no es suficiente para proteger la dignidad nacional y personal.

Se ve que dos héroes de épocas tan lejanas en el tiempo, viviendo en 
condiciones que no se pueden comparar, tienen muchos rasgos comunes. 
Ambos lucharon por la libertad y la dignidad nacionales y personales con 
todas sus fuerzas. Murieron, pero triunfaron después de la muerte con sus 
ideas. Sin ellos, hoy España y Bulgaria, tal vez, no serían los países indepen-
dientes que son actualmente. Sus vidas demuestran que la inteligencia, la 
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valentía, la confianza en sí mismo y el optimismo son las cualidades que ver-
daderamente le permiten a uno cambiar el mundo que le rodea. La modestia 
es para aquellos que no tienen otras cualidades porque la vida no es para 
los mansos, es demasiado difícil para ellos. Desde luego que esto no quiere 
decir que para el resto sea fácil, pero la audacia hace al hombre libre y la da 
la oportunidad de ser feliz.

Сребрина Петрова, випуск 2003

Hoy estamos mejor que ayer

Esta afirmación es el antónimo de “ayer estuvimos mejor que hoy” 
(que por su parte se utiliza mucho para expresar el pesimismo humano que 
es un fenómeno muy extendido). Es obvio, pero la diferencia está en la fre-
cuencia de uso.

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 coin-
cide con el pensamiento de la Humanidad.

Hoy estamos mejor que ayer. Ayer no teníamos teléfonos, ordena-
dores, 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 medi-
ante 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 gorda (y tal vez vayamos a perder 
“la vista” por tantas destrucciones hacia la Naturaleza).

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

Hoy estamos mejor que ayer. Podemos decir a nuestro amante que 
le amamos a distancia, podemos mandarle tarjetas por Internet, podemos 
decirle cómo somos, qué expresa nuestra cara (pero ayer podíamos acari-
ciar 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).

Lo que está entre paréntesis es una mentira. ¡Qué nadie lo crea! Sim-
plemente hoy estamos mejor que ayer y, definitivamente, tenemos que seg-
uir estándolo.

Стаменка Христова , випуск 2002
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Светкавица

Светкавица проблесна в тъмнината,
светкавица, присъща на нощта.

Човекът в мен за миг уста отваря,
човекът окован.

Той иска да говори, но разбира, 
че е ням!

Думите са разпилени, 
думи от безмълвната уста.

Звукът им е енигмата сега, 
звукът, пробуден в тъмнината 
от светкавица една.

Светкавицата в твоята душа!

Сирма Георгиева, випуск 2003

Мария Попова, XII “а” клас
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Нека си представим

Нека си представим човека като едно малко птиче. Ако трябва 
да сравним това птиче с човек, то ние трябва да си го представим в 
клетка. Защо в клетка ли? Ами защото човекът е обграден от толкова 
много забрани и ограничения, които представляват границите на 
неговата клетка. Още от раждането си малкото човече – бъдещ 
човек, бива поставяно от останалите хора в клетка, тъй като хората 
смятат, че тяхното съществуване е най-доброто, а да не е, откъде 
накъде пък ще позволят на едно човече да търси само истината за 
своя живот?!?

И така човечето заживява в своята клетка, обхождайки я 
от решетка до решетка, и – в по-лошия случай – обявява своята 
клетка черупка за свой единствен свят, а в по-добрия – по някаква 
причина се заглежда в света отвъд решетките. Причините за 
това може да са няколко – първо, човекът може, без да иска, да е 
погледнал към решетките и леката светлина отвън да е привлякла 
вниманието и любопитството му.  А може и поради някаква причина 
вътреклетъчният свят на човека да му е станал прекалено тесен или 
прекалено непоносим и той да е тръгнал да търси други светове. 

И така в живота на човека настъпва часът, в който той трябва да 
вземе едно от съдбоносните си решения – дали да остане в сигурния, 
защитен свят на клетката, или да пристъпи отвъд – в неизвестното, 
в непознатото пространство. Проблемът е, че човекът не се замисля 
от какво го защитава така нареченото “защитено” пространство. А 
истината е, че това защитено пространство го защитава от неговата 
собствена свобода. Истината е, че човекът го е страх да бъде свободен. 
Защото да бъдеш свободен означава да поемеш нещата в свои ръце, 
да поемеш отговорността за себе си и за живота си, да си създадеш 
свой собствен свят със свои правила и закони, да стигнеш толкова 
далеч, колкото ти самият поискаш и да не се страхуваш, че нещо от 
това, което правиш, е лошо или грешно.

Звучи хубаво, нали? И ако попитаме който и да е човек, всеки 
би казал, че иска тази свобода. А защо тогава не я търси? Ами много 
просто – защото не я иска истински. Всеки крещи, че иска свобода, 
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защото:
- това е модерно;
- всички други крещят същото  и аз трябва;
- не зная какво точно е свободата, но какво значение има, и 

без това думите не значат нищо.
Ако някой наистина търси свободата, то той рано или късно я 

намира. Защото има едно нещо, което никой не може да ограничи 
или да затвори. Нещо, чиято свобода зависи само и единствено от 
притежателя му – това е човешкото съзнание. Онова, което дава 
живот на тялото. Съзнанието ми – това съм Аз  аз държа ключа към 
собствената си свобода. А ако трябва да говоря конкретно за себе си 
– в момента аз гледам през една отдавна отворена врата.

Мария Парушева, випуск 2003

Апология на мига

 Искам, обичам, обожавам! Пожелал съм си толкова много 
неща. Този миг е велик. Аз съм във възторг, екзалтация, въодушевен 
съм и това ми дава сила да желая, да утвърждавам могъществото на 
моята воля. Не искам “да имам”, “да притежавам”, “да достигам” 
– искам да желая! Ето, улових този миг. Сега ще го превърна в 
безкрайност. Какво блаженство – аз съм толкова сам. До мен няма 
никой. Лицата около мен са слепи свидетели на моята самота. Чувам 
гласове там долу. Зоват ме. Не, вече глъхнат сред божествената 
тишина, която ме обгръща. Сигурно съм техният идол; аз трябва да 
бъда техният идол. Писането ме екзалтира. Мисълта ми използва 
страниците, извива се в бавна мелодия, с меланхоличен, блусов 
ритъм или избликва в горещи потоци. Колко е хубаво, че живея, че 
оформям моите безсмислици. Знам, че пиша съдбата. Ще я четат 
векове след смъртта ми и ще се възхищават на кристалната й чистота 
и неоспоримост, ще се прекланят пред величието на мисълта.

Радостин Парушев
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Ако мога...

Ако мога да съм огънят, 
ще съм пламъкът в душата ти. 
Ако мога да съм водата, 
ще съм сълзата в очите ти. 
Ако мога да съм слънцето, 
ще огрея мечтите ти. 
Ако мога да съм луната,
ще съм винаги с тебе нощем. 
Ако мога да съм птица,
ще те следвам навсякъде. 
Ако мога да съм любовта,
ще бъда вечно твоя...

Йоана Желева, VIII “ж” клас

Мария Попова, XII “а” клас
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Canción del pirata
José de Espronceda

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta la mar, sino vuela 
un velero bergantín;

Bajel pirata que llaman,
por su bravura, El Temido,
en todo el mar conocido
del uno al otro confin

La luna en el mar riela,
en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul.

Y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul

“Navega velero mío,
sin temor;
que ni enemigo navío, 
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza
ni a sujetar tu valor.

“Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés, 
y han rendido
sus pendones
cien naciones
a mis pies.”

Que es mi braco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento
mi única patria la mar.
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Песен на пирата
Хосе де Еспронседа

С десет оръдия
и попътен вятър
не цепи морето, а лети
един старинен бергантин.

Наречен е кораб пиратски
Ел Темидо заради жестокост нечовешка.
В цялото море известен,
по всички граници познат.

Луната над морето блести,
а платната вятърът пълни
и повдига с нежно движение
сребристо-сините вълни.

Гледа пиратът, бивш юнга,
пеейки щастливо пред корабния рул
на една страна Азия, Европа на друга,
а точно срещу него Истанбул.

“Плавай, платноходе мой,
плавай ти без страх!
Нека нито морски враг,
ни буря, ни безветрие
успеят да обърнат пътя ти
или да обуздаят смелостта ти.”

“Двайсет кораба плячкосахме
на англичаните напук.
Покорихме техните знамена
и сега над сто народа
тъпча в моите крака.”

Какво е моят кораб? Моето съкровище!
Кой е моят бог ли? Свободата!
Мои закони са силата и вятъртът,
а мое царство е водата.

Колективен превод на 8 “д” клас
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***
L’hiver est arrivé

et j’ai déclaré 
que c’est parfait.

Il y a de blancs nuages
comme le fromage

et les enfants sont heureux 
avec leurs traineaux.

Est-ce un reve ou c’est réel 
mais je dis que c’est superbe 

et cette belle saison est un merveil
un jolie sommeil!

Флорина Михалева, VIII “а”  клас

Люба Софрониева, XII “г”  клас
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Ангелче

Беше студено. Чуваше се далечен стон, идващ от морето. Той 
сякаш олицетворяваше болката ми, усилваше се все повече и повече и ме 
болеше, 

но ти не го чуваше.
Валеше дъжд, валеше дъжд на толкова големи капки, които се 

стичаха по лицето ми. Това бяха моите сълзи,
но ти не ги виждаше.
Беше избягал от моята любов, беше избягал от това, което се 

случваше. Чувствах тялото ти до мен, ти беше до мен, унесен в съня си, 
беше до мен, 

но сякаш те нямаше.
Обгръщаше ни мъгла. Това беше мъката ми, която замъгляваше 

любовта. Чуваше се морето, в далечината се чуваше водата. Това беше 
моята любов,

но сякаш се заглушаваше 
от всички останали чувства.Ти не можа да почувстваш болката ми, 

ти не можа да усетиш сълзите ми, ти не можа да почувстваш любовта ми. 
Ти - моето сладко ангелче, което спеше в прегръдките ми, моето сладко 
ангелче, което 

щеше си отиде след броени часове.
Само в сърчицето ми остана болезненият спомен за първата ни 

целувка, първата ни целувка, изпълнена с трепет и желание. Сега стоя 
сама, помирисвам ръцете си, които още ухаят на теб. Помирисвам ръцете 
си, които преди часове ти целуваше.

Единствено това ми остана от теб. Знаех, че до утре и него ще съм 
изгубила и плачех.

Отиде си…
Антонина Ташкова, VIII “б” клас

Екатерина Станева, 
IX “ж” клас
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Самотна чайка

Самотна чайка в небето лети -
в небето над море и вълни.
Търси загубени спомени 
от дните предишни,
оттогава- откогато
сама не е била…
Тя няма мисли,няма мечти-
иска просто да е като преди…
Самотна чайка лети в нощта-
тя и досега търси брега,
а звездите пътя й огряват,
вяра и надежда й даряват!
Самотна чайка в съня ми лети-
самотна чайка с плачещи очи
и чувам сякаш своя глас:  
“Самотна чайка-това съм аз!…”

Ашкназ Сюлейман, VIII “б” клас

Обичам да се рея…

Обичам да се рея в планината,
да обхождам нейните недра,
да сядам тихо на тревата,
да слушам на славея песента.

Да чувам ручей как ромоли,
как шепне ми вековната гора,
огласят птичките простора
и ласкаво ме гали песента.

И сякаш виждам нежни нимфи, 
танцуващи в ефирна тишина 
и в мрежата разлистени клони 
ми се усмихват слънчевите небеса.

Искра Шабаркова, Х “ж” клас
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* * *

Отвътре гори ме клада гореща.
В пепелно черно нощта ме посреща.
Съдбата си на огъня обричам
и ще се жертвам, защото Обичам.

Мъртви полета, пусти, безпътни -
търся там аз надеждите смътни,
вглеждам се в мрака, лутам се, скитам,
но ще се боря, защото Обичам.

Малка, крехка, но твърдо решена – 
все още аз не съм победена.
И животът си Любов наричам
и… защо ли? Защото - Обичам.

Повярвай

Повярвай във това, което съм била,
във спомените чисти и красиви,
във думите ми детски, даващи крила,
в усмивките ми щедри и щастливи.

Повярвай във това, което съм сега –
на глас мълвя най-искрени молби.
Напускам хаоса дневен без тъга,
за да последвам тайните съдби.

Повярвай във това, което ще съм занапред.
Аз грея пак в небето на мечтите.
Копнежа свой превръщам в свят обет,
надежда ми шептят на бъдещето дните.

Защо да вярвам, ще попиташ, 
защо да слея минало с мечта.
Повярвай ми, за да повярвам
и аз във себе си и във света.

Лора Търколева, IХ г клас
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La télévision (ne) tue (pas) la lecture

Aujourd’hui les jeunes ne peuvent pas imaginer la vie sans télévision 
parce que c’est elle qui leur donne de l’information sur la vie dans le monde 
entier, qui les aide à oublier leurs problèmes quotidiens, ne serait-ce que pour 
une ou deux heures devant le petit écran, en écoutant les chansons d’une 
chaîne musicale ou en regardant des comédies. Àussi la lecture commence-t-
elle à disparaître progressivement.

De nos jours il est rare qu’on n’ait pas au moins un téléviseur à la mai-
son. La diversité d’émissions et de programmes satisfait les différents goûts 
du jeune public. D’une part, grâce à la télévision les jeunes ont un accès rap-
ide à l’information tandis que quand ils lisent le journal ou un livre ils ont 
besoin de beaucoup plus de temps. D’autre part, les adolescents préfèrent 
la facilité de la perception: regarder exige beaucoup moins d’efforts intellec-
tuels que lire. De surcroît, la seule idée du grand nombre de pages qui nous 
“condamnent” à un long et solitaire voyage, nous fait renoncer à la lecture et 
brancher notre ami fidèle, la télévision.

En effet, il est vrai que l’emprise de la télévision sur les jeunes est très 
grande mais la conséquence en sera-t-elle d’oublier la lecture?! Les livres 
nous font réfléchir sur les problèmes dans la vie et provoquent notre attitude 
active, tandis que les films et les émissions proposent des idées toutes faites 
qui privent les jeunes de la nécessité de réfléchir et à partir de là, d’élargir 
leurs conceptions. La lecture nourrit l’imagination plus que l’image à la télévi-
sion, et de cette façon nous permet de nous comprendre et de comprendre 
les autres. Ainsi, quand les jeunes regardent la télévision, l’attitude passive 
à laquelle elle les habitue ne leur permet-elle pas de s’instruire, de s’enrichir 
l’esprit, de se cultiver.

D’après moi la télévision inculque des points de vue, des façons de parl-
er, de s’habiller, de se comporter, tandis que la lecture nous aide à développer 
nos qualités, nos capacités, elle nous aide à nous sentir libres et indépendants. 
Selon moi, malgré la révolution technique, le monde audiovisuel et plus ex-
actement la télévision ne réussira pas à faire oublier la lecture. Je pense que la 
résolution de ce problème est dans l’éducation des enfants. Les adultes doiv-
ent cultiver chez les enfants le goût de la lecture, sans trop les pousser à cette 
activité; ils doivent parler de la magie des mots, des avantages associés à la 
lecture qu’il est plus difficile de trouver dans la vie réelle.

En conclusion, on peut dire que les jeunes ne sont pas tous insensi-
bles au charme de la lecture mais comme elle exige un effort plus grand, ils 
préfèrent les autres loisirs, en particulier la télévision. Mais on ne doit pas ou-
blier que chaque plaisir a un prix et la question à laquelle nous devons répon-
dre est: « Quel prix sommes-nous prêts à payer pour notre satisfaction?! »

Светлозара Христова, X “г” клас
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Люба Софрониева, ХII “г” клас

Люба Софрониева, ХII “г” клас
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Червеят на съмнението
 

Животът на едно дете е щрихован от родителите му още преди 
то да се роди. Стереотипите на обществото, в което попада замъгляват 
и ограничават съзнанието му още от онзи първи миг на отварянето 
на очите му до последния негов стон преди смъртта. Всички и всичко 
сякаш забраняват търсенето на нещо повече от предложеното ти като 
вече достигнати истини познание. Къде е тогава свободата? Какво 
представлява тя? Какъв е смисълът на раждането ти? Хамлет не просто 
си задава въпроси, а търси точните и конкретни въпроси, които само 
в чиста форма могат да го доведат до ясни отговори и решения на 
житейски проблеми. “Пръв негов приятел” в това търсене му става 
съмнението. То е двигателната сила на избора на героя да намери, 
както дълбочината на същностно приетото така и да открие пред себе 
си хоризонт от възможно най-разнообразни гледни точки.

“За да открием истината, нужно е поне веднъж в живота си да 
подложим всичко на съмнение доколкото това е възможно” са думи 
на Рене Декарт. Съвършенството е непостижимо и себеоткриването 
е невъзможно, ако човек изхожда единство и само от собствената си 
същност. И ако за един съзнателният отказ от други възможности и 
идеята за усъвършенстване само на неговата личност е мисията на 
живота му, то за друг тя е развиване на способността за интегриране на 
възможно най много измерения първоначално чужди нему, но осъзнати 
те вече разширяват личността му. Съвършенството и пълнотата са двата 
човешки идеала, и двата непостижими, но до които сме в състояние 
да се доближим, излизайки от границите на индивидуалността си и 
съмнявайки се в заобикалящата ни действителност. За да остане верен 
на себе си, да се съхрани, да избяга от зависимостите и чрез познанието 
да разбере света, Хамлет признава за вечно валидно това, което му 
изглежда истинно и добро, а именно да отмъсти за убийството на баща 
си. Героят иска да защити трайността на ценностите от промените 
на времето, в което живее. Време, което сякаш не дава отговори, а 
преобръща приетите догми и само обърква, създава хаос в мислите и 
чувствата на личността. Хамлет иска убедително да застъпи законите 
и порядките, които смята за необходими, а именно несправедливостта 
да се наказва; любовта да бъде лишена от кокетството и изкуствените 
утвърждения; човешкият дух да се издигне над користта, пристрастието, 
лъжата и злобата.

Въпросите за смисъла се появяват като потребност, която сблъсква 
с привидността на нещата, но и с преходността на самите хора. Тогава в 
Хамлет се ражда страхът от липсата на абсолютност и трайност, която 
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провокира съмнението във всичко и всички. И така необходимият и 
важен фактор за развитието на личността - съмнението, се превръща 
в зло, от което Хамлет трябва да бяга. Пасивността и инертността са 
следствия от приемането на страха без той да бъде анализиран. Хамлет 
се изолира, защото всяка индивидуалност и самостоятелност води до 
това. Вглъбявайки се в себе си той все повече открива истини за своята 
същност, които го разграничават от другите и правят все по-малко 
общи връзките му с тях. И отново идва страхът и породеното от него 
съмнение за правилността, защото излизайки от масата, защитеността 
и сигурността от приемственост отпадат.

Меланхоликът се лута в породения конфликт между агресията и 
чувството за вина. Хамлет често разбира прекалено късно къде и кога е 
трябвало да действа (да убие Клавдий), живее с погрешната представа 
за агресията, която трябва да вложи, за да постигне вътрешното 
удовлетворение и блокира при мисълта, че за да достигне до чувството 
за изпълнен дълг, му е необходима агресия, на която той не е способен. 
Вината, която изпитва, кара Хамлет непрекъснато да се страхува от 
нещо като бумеранг, който го застига с двойно по - голяма сила, от 
тази, с която той е хвърлен.

Хамлет става роб на страховете си и е неактивен заради 
несигурността, която те пораждат у него. Нормално, човек има за своя 
опора майчината любов и обичта на любимия си човек, а за героя 
на Шекспир те не са сигурност, те не му дават нужното вътрешно 
спокойствие. Той се съмнява в тях и не им вярва. Хамлет не открива 
любовта, защото влага повече мисъл отколкото чувства; или по - 
точно вложените от него чувства са изблици на крайни настроения, 
приети истини … емоции. От героя лъха увереност в правотата на 
мислите му, но не и сигурност. Тя липсва, защото силите му да се 
бори срещу несправедливостта, която явно вижда и усеща са изпити 
от разяждащото действие на съмнението.То го задушава, ограничава 
ценното в него и не му дава да се изяви. Абстрактността, в която живее 
е лишена от близостта, от хармоничността на взаимоотношенията. 
Като хиляди червеи страховете обладават душата му, недоверието в 
него бавно, бавно убива живеца в героя. Хамлет умира неразбран и 
самотен, защото позволява червеят на съмнението да полази тялото му! 
Самозабравил се в разсъжденията си,той се удавя в тях! И ако животът 
е просто една гара, то Хамлет не може да открие влака на своето сърце, 
а от там и пътят към своя дом, защото не вярва, че близките му хора ще 
го очакват там!

Светлозара Христова, X “г” клас
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Страховете, когато станат непосилен гнет, ни 
принуждават да действаме

Животът приет като свещен дълг, който трябва да бъде изпълнен; 
като велико обещание към самия човек, изисква ясни цели, които да 
бъдат следвани; борба с проблемите, с които среща; липса на отчаяние, 
когато си сполетян от нещастие и бягство от опиянението от щастието. 
Единствено в приключенията Дон Кихот, търсейки мечтаната 
справедливост в разклатените нравствени норми на своето време и 
поощрявайки добродетелта, намира желаното от всеки вътрешно 
удовлетворение. Всички негови подвизи, всички негови действия 
свързани с надмогването на вътрешните страхове и превръщането им в 
главна двигателна сила на мисията му – да защитава онеправданите!

Страхът всъщност е изгубена вяра, а когато липсва вярата у човека, 
се раждат нестабилността и пасивността в неговото поведение. Когато 
се страхуваме ние се лутаме без да виждаме същественото, изпадаме 
от една в друга крайност. Всеки сам си построява килия, в която влиза 
доброволно; лишава бъдещето си от перспективи – става затворник на 
собствените си обременени от предразсъдъци мисли. Страхуващият се 
лесно се доверява на външността и загубва представа за дълбочината 
на житейските проблеми.

Но от друга гледна точка именно нашите страхове ни държат 
будни и готови за действие. Те са стимулът, те дават сили да бъде 
доведена до край защитата на истината, която отстояваме. Усещайки 
тяхното тъй близко присъствие, изправяйки се лице в лице с тях у нас 
се задейства вътрешният механизъм на съпротивление срещу нещото, 
което застрашава свободната ни мисъл. Защото, когато мислите са 
обременени, действието е в застой, а всеки се стреми към активен, 
пълноценен живот. Сякаш страхът побеждава първоизточника си, 
който също назоваваме страх и по този начин осмисля действието ни, 
дава ни светлина и надежда в избрания от нас път.

Дон Кихот отказва да приеме привичките и нравите на времето, 
в което живее и решава да направи нещо: избира да се бори. Страхът е 
водещата сила в неговата воля! Страхът на незаинтересованите, страхът 
на другите да отидат малко по – далеч от всекидневните си нужди и да 
вникнат в проблематичността на някои вечни, житейски закони! Дон 
Кихот решава да се разграничи от масата, да се прояви като смел и 
търсещ истината литературен герой!

Светлозара Христова, X “г” клас
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Люба Софрониева, ХII “г” клас

Ралица Михайлова, Х “е” клас
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Изборът на родените в разглобеното време
Есе

Трагедията е представление на дълбокото човешко чувство за 
крехкост на съществуването и цивилизацията, отдадено на случайните 
обрати на съдбата и вътрешната ни склонност към саморазрушение. 
Агонизиращото и мистериозно чувство за загубата начовешкото 
величие е есенцията на трагедията, подчертана  в процеса на играта 
чрез героическото страдание и себепознаването.

 Пътят към себеоткриването е дълъг, припокриващ се 
с откриването на субективна истина за това как да прекараш 
земните си дни. Интерпретацията на всеки човек за ценност на 
съществуването е дълбоко уникална и независима. Хората нямат 
единна представа за фундаментална истина, коята да им помага 
да живеят пълноценно. Липсата на общочовешки идеал  дава 
възможността на користолюбивите да постъпват както намерят за 
свое добро, прикривайки позицията си зад някоя добре украсена 
маска, претендираща да бъде само пример за по – различен начин 
на човешка екзистенция. А всъщност такова поведение, което не 
въплъщава никакво по – стойностно послание е съществувало винаги, 
но повреме на краха на ренесансовия идеал играе значителна роля за 
обезверяването, на хората от малкия кръг на ренесансовите творци, 
във възможностите на човека. 

Хамлет от едно именната трагедия на Шекспир поставя 
екзистенциалната тема за познанието, което се определя като смисъл 
на живота. Търсенето на истината за човека и неговите способности е в 
основата на неговото поведение. За Хамлет всичко започва и свършва 
с познанието за истинните човешките взаимоотношения и морал. 

 Отчаянието му е израз на разпокъсаността на човешките истини, 
отчуждението и пошлостта царуващи сред хората. Чрез избора си 
второстепенните герои в трагедията непрекъснато утвърждават 
пороците и прикритостта като нов вид поведение, възприемащо 
се от обществото твърде лесно. Хамлет не успява да се примири с 
това, нито да издигне на своето духовно и идейно ниво останалите. 
Трагическият герой не е достатъчно стабилен психически, за да 
понесе откритията си за човешката същност, като това е подсказано 
още с меланхоличността на характера му. Човешката природа винаги 
е съдържала в себе си и деградиращите тъмни мотиви. Новото е, че 
те са отлично прикрити зад нахално лицемерие , което води до по 
- трудното им разгадаване от не толкова проницателните и така те 
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биват подведени да споделят едни мними ценностти. Всички тези 
личностти имат човешко лице, но не и това на многостранно развилия 
способностите си, на издигнатия нравствено.    

За Хамлет няма решение на дилемата идеал – реалност, поради 
невъзможността му да се пребори с новия “морал”, нито да се примири 
със съществуването му, тъй като, загубил вярата си в най – близките 
си хора, той не би могъл да се довери някому отново.

Разбира се от общото твърдение винаги има изключение, а това 
е и надеждата за родените през разглобеното време да си изградят 
по – стабилна и позитивна концепция за живота на личността 
сред едно незаинтересувано за другия общество, която да се опази 
от отрицателното му въздействие. А именно в образа на Хорацио 
откриваме вярата, че дори само един търсещ величието на човека в 
себе си осмисля живота на всички ни.  

Ивелина Михайлова, Х “г” клас

Анелия Добрева, IX “е” клас
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Hope

Here I am on drugs again
hearing noises and whispering voices

fighting invisible monsters
Under the rain, singing with pain

telling my story, sharing the “glory “
weeping, screaming, crying...

And somebody outthere may hear it
Somebody somewhere may hear -

the anger, the pain, the bugs in my brain
It’s getting colder and colder

my soul’s burning over and over...
Can you hear the blood in my veins
can you see the flames on my face

can you see what I see
can you feel what I feel 

can you meet who I meet
can you give me what I need...

It doesn’t matter anymore
Cause I know for sure –

Going away, leaving the day
meeting the night, loosing the fight

see you in hell, closed in a cell...
But it’s maybe just a dream –
the rain, the flames, the pain

cause here I am on drugs again.
*

All night long I’m hearing that song
The song of angels, song of God.

I’m only dreaming and the voice I hear
Is just screaming

The voice of a soul searching the way out of the HOLE
It has lost and wants to find a home

It’s getting closer and bigger
I can almost touch the invisible figure
I can see the fear in it’s eyes so clear
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I can feel the sorrow hidden in the shadow
Its flesh has burned and I feel sorry

but now it wants my body...
I start running but it keeps comming

It is near, it can smell my fear
I start crying or maybe dying...

My blood is worm... and then I realize
That it’s the song of the storm.

The rain is falling, the wind is blowing,
the lost soul desappears

but I still can’t stop my tears.

Perfect

A perfect day, a bird that fly
but people’s crying so am I

A perfect day, a clear blue sky
but time has stopped and life goes by

A perfect day, a sun that shine
but pain is still drowned in wine
A perfect day, a brand new love
beat a big heart in a little glove

A perfect night, a mosquito fight
but it’s not the insect that’ll bite
A perfect night, a dog that bark

but there’s away someone in the dark
A perfect night, a big white moon
but something bad is coming soon
A perfect night with stars and all
but a destroying storm in my soul

. . .
A perfect day, a life that fly

and again there’s time to cry
A perfect night, a mosquito fight

and again pain’s the one who’ll bite.
Ася  Кацарска, ХII “б” клас
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Разпилени стъкълца

Препъна се във вятъра небето
и се разпадна на мънички стъкла.
Като с лед покрито е полето
и трепери под екота на пречупени стъбла.

Като пъзел безразборно пръснат
небосводът разпилял е своите звезди -
като загубени сълзи път към себе си да търсят,
да се губят заблудени в земните бразди.

Ала,спят под стъклено одеало
всяка пътека,всеки път.
И дори слънцето нейде се е разпиляло
и няма кой да каже колко е часът.

А като минута палава и кратка,
изтръгната от живота на светлите звезди,
събирам аз парчета от стъклена загатка,
а цялото небе живее в моите очи.

Инна Иванова, Х “б” клас

Деян Николов, IХ “ж” клас
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Съмнението като житейски принцип
есе

През 17 век между фриволния, изпълнен със сладострастни 
преживявания и клюки живот във френския двор, и светските нрави на 
този в Англия съществувала една малка страна, напълно изолирана от 
всички събития, ставащи покрай нея. Тя носела името Хезитера и била 
толкова откъсната от света, че всеки новодошъл чувствал, че навлиза в 
някаква напълно чужда територия, и набързо си тръгвал. Народът бил 
така сплотен и единен, че не искал да приема никакви други хора до себе 
си. Той си имал цар, Егал, който, от своя страна, измислял какви ли не 
абсурдни закони, за да се възползва от поданиците си. На тях обаче това не 
им пречело. Напротив! Сляпо се доверявали на думите му и изпълнявали 
всичко, което той им нареждал, дори то да било свързано с накърняване на 
достойнството им. Никаква мисъл на съмнение не се зараждала в главите 
им, защото вярвали, че щом ще получат възнаграждение, значи всичко е 
добро. Егал не щадял виното и храната за поданиците си. Чрез изкушенията 
на обикновения живот той превръщал хората в стадо доверяващи му се 
овце без самостоятелна мисъл, никой  не можел, а и не искал да се усъмни 
в правотата на решенията.

Един ден спокойствието в Хезитера било нарушено  от появата 
на  млада френска девойка. Леана било името й. Тя успяла да завладее с 
чар съзнанието на местен обущар. И както обикновено става, двамата се 
заобичали и заживели заедно. Щастливи били, докато не им се родил син. 
Изплашена от отговорностите, които трябвало да поеме, Леана решила 
да изостави мъжа си и да потърси нови преживявания другаде. Бедният 
човечец останал сам с малкия си син Мануел. Народът обаче не приемал 
съществуването на детето и той решил да го изведе от страната, като го 
изолира от останалите.

Мануел заживял сам. Научил се да се грижи за себе си, създал си 
собствени възгледи за живота и се опитал да ги следва. С времето успял 
да се издигне над суетата на ежедневието, защото разбрал, че то не дава 
представа за истинската същност на света. Бил откъснат от страстите, 
предизвикани от дребнавите житейски проблеми. Когато наближил 
двадесетата си година, той се върнал в Хезитера, оженил се и опитал да 
започне нов живот. Една мисъл обаче постепенно обсебвала съзнанието 
му.

Как е възможно хората да се оставят да бъдат манипулирани от техния 
цар, как може нито за миг да не се усъмнят в смисъла на праволинейния си 
живот, чудел се той. 

Тези  същества, лишени от свобода, са пропуснали толкова много! 
Те не знаят как да живеят, не разсъждават, погубват смисъла на битието! 
– продължавал да размишлява Мануел всеки път, щом се опитвал да 
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потърси отговор за сляпото доверие на хората. Не ги разбирал. През целия 
си живот той осмислял всяка своя стъпка, всяко действие. Взирал се във 
всяко нещо около себе си, търсел неговата същност, идеята за неговото 
съществуване. 

Изведнъж прозрял ! Намирал се в страната на неоспорваната истина, 
а хората  съхранявали в размътените си глави единствено представата за 
живота  такъв, какъвто им налагали да живеят, без разбиране и без да ги 
спохождат съмнения  за характера на света около тях. Те дисциплинирано 
изпълнявали деспотично наложените закони, дори когато умирали от 
непосилен труд. Въпреки това те не били в състояние да протестират и да 
се опълчат на решенията на Егал, защото емоциите и страстите, които ги 
били обсебили, им пречели да се замислят дали наистина е добро това, 
което правят.

Тази невъзможна ситуация карала Мануел да си задава все повече и 
повече въпроси :

“Какво означава да бъдеш ? Има ли битие , което да е независимо 
от мисленето, от мъдростта ? Какво е битието без осъзнаването му, без 
възможността дори някога да бъде познато?” 

Накрая, събрал цялата смелост, на която бил способен, отишъл в 
двореца на Егал, за да разкаже за това, което го измъчвало години наред.  
За пръв път прекрачил прага, пристъпил отвъд границата, която разделяла 
царя от поданиците му. В присъствието на отбраното общество от еднакви 
хора, общество, към което той не принадлежал и никога не бил допускан, 
застанал смутен в средата на залата. 

- Какво правиш тук, уродливо същество ?- попитал Егал, раздразнен 
от мълчанието, разстлало се наоколо.

Мануел стоял стъписан и объркан от това, което правел, и събирайки 
сетни сили, подредил мислите си и отговорил:

- Аз мисля, Велики Егал, че законите, които налагаш на хората , са 
жестоки, несправедливи и безсмислени.

- Искаш да кажеш, че смееш да се усъмниш в правотата на моето 
царуване?! - изкрещял ядосано царят и цялото му същество се сбърчило 
от ярост.

- Аз...не... – тихо измърмолил Мануел. Страхът бил парализирал 
цялото му тяло, но все пак продължил.

- Да , царю ! Не съм съгласен с начина , по който управляваш и 
манипулираш хората. Караш ги да работят до изнемога, заблуждаваш ги, 
че щом получават в замяна храна, значи това е идеалното съществуване. 
Твоите опити да ни накараш да мислим и действаме по определен начин 
всъщност представляват насилие върху свободата на съществуване. Ние 
сме роби на една система, която ти си създал и в която само казаното от теб 
е истина. Но всичко, което не е безспорна истина , е лъжа. И ти трябва да 
позволиш на хората си да го разберат, дори и ако по този начин се усъмнят 
в законите ти.  Съмнението е отличителна черта на всеки независим 
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човек.  Ние живеем в хаос от безумни възприятия, ограниченията, които 
си наложил, както и липсата на каквото и да е разумно съждение, в най-
скоро време напълно ще заличат нашето битие от заобикалящия ни свят. 
Забраняваш ни да се докоснем до същността на човешкото съществуване 
на земята. Ние сме лишени от представата за непресъхващите извори, 
които ни благославят с живата вода на съмнението, пречистването и 
вдъхновението, щастието и мъдростта, за това как живеем и как да 
живеем, от импулсите на любовта и красотата, от волята за живот и 
магията на смъртта и безсмъртието. Изворът на познание за битието не е 
в суетата на  всекидневните  страсти за хляб, вода и плътски удоволствия 
, а в идеалните същности на нещата, които са подвластни на природните 
закони, а не на твоите ! Да, съмнявам се в твоята добронамереност спрямо 
народа, съмнявам се в истинността на живота, който водим, съмнявам 
се в правилата, които потискат и разрушават човешката мисъл. И , ако 
позволиш на поданиците си  също да се усъмнят, то истината ще разцъфти, 
защото всеки човек крие в себе си импулс за познание!

Мануел спрял за миг, останал без дъх от казаното под стъписаните 
погледи на околните. Не знаел вече какво да каже, чувствал се неразбран 
и безпомощен. Паднал на колене в последен опит да бъде чут:

- Моля ви хора, граждани на Хезитера, опитайте се да живеете 
истински, опитайте се да не вярвате на всичко, което виждате, защото то 
може да е измамно. Правете само онова, което собственото ви съзнание 
повелява !

Царят бил изумен от чутото, ръцете му се разтреперили и едри 
капки пот избили по челото му. За първи път срещал подобна дързост и не 
подозирал, че може да съществува по-силен от него човек.

- Обесете го ! 
Никой не смеел да се противопостави на това решение. В погледите 

на всички крещял страхът. Но не от господаря им, а от безвремието. Сякаш 
животът им спрял за миг и били толкова объркани, че не знаели как да 
продължат. За първи път се чувствали отчуждени един от друг.

На следващия ден малкото тяло на Мануел висяло студено и 
безжизнено на бесилото, издигнато в средата на площада, така че да 
бъде видяно от всички граждани на Хезитера. На врата му висяла табела, 
на която пишело : “Той живя в мъки, доброволно заточен, откъснат от 
обществото, затова умря като грешник.”

Нещо се случило! Смъртта на Мануел белязала тънка нишка към 
един друг свят, вселената на човешкото неспокойствие и съмнения. От този 
момент нататък всичко се променило. Хората се опитвали и успявали да 
изградят свои собствени принципи, най-важен от които бил съмнението. 
Съмнението пронизало миналото и настоящето и намерило проекция в 
бъдещето. И ще бъде подтик за познание дотогава, докогато не престанем 
да търсим нови измерения на живота.

Марта Пушевска, Х “а” клас
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J’existe, ma jumelle, j’existe

Je sors de mon cage
Et je m’engage dans les rues.
Le soir se propage
Et son noir se met a genoux.

Je ne suis qu’un visage
Sans age et sans nom,
Ne parlant aucun langage,
Ne poussant aucun son.

Je suis comme le vent
Que le chant apaise;
Je suis cachee souvent,
Il faut que je me taise.

Le noir du soir est trouble
Paree d’or brille la lune.
Le mendiant en aureole
Tend sa main a quelqu’une.

Cette quelqu’une me ressemble
Elle semble etre ma jumelle;
Mes traits, les pires elle rassemble
Chantant d’une voix cruelle.

Mais je quitte cet etat, ce neant!
J’ai mon visage et mon langage!
Je tend la main au mendiant
Mon vent me brise la cage!

Диляна Филипова, XI “а” клас
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Навик на роба и страхливеца (ли) е да се крие под маска и 
да не смее да се покаже такъв какъвто е

В театъра на живота, маската и лицето често разменят своите места. 
Сложил своята маска, за да прикрие собствената си слабост и търсейки 
своята идентичност, човек иска да се освободи от нея в един момент и да 
открие лицето си, но има ли смелост за това?

Под маска би се крил човек застрашен от нещо, или зависим от нещо, 
но би го правил с цел да се предпази. Той прави това, когато е поробен или 
се страхува от нещо, прави го за да продължи съществуването си. Но в един 
момент той е изправен пред избор, да реши от какво има нужда. Все пак 
човешките желания са всъщност съставени от нужди и необходимости. 
Та този избор е кое да се постави на по-горно място-необходимостта от 
свободата. За мен тя е най-важната, но ние не го осъзнаваме, защото май 
сме свободни.

За мен да живееш под маска е все едно да не живееш. Аристотел е 
казал, че робът е говореща вещ. И е бил абсолютно прав, защото всеки 
роб живее под маска и така, той затрива личността си, за да оцелее, макар 
и обезличен. Един роб, който си махне маската, вече не е роб. Спартак е 
типичен пример. Но за съжаление при неговия случай, Спартак и войската 
му от “бивши” роби, които могат да разгромят всяка армия измират, 
защото нямат способността да създадат общество и така да се спасят.

Подобен случай се среща и в Библията. След като Моисей извежда 
евреите-роби от Египет, те се скитат 40 години в пустинята, докато измрат 
родените в робство, на които не е отредено да видят Ханаан. А тия, които 
са родени в най-мизерни условия в пустинята, но са родени свободни, те 
ще видят и ще влязат в Обетованата Земя.

Излиза, че робите и страхливците не са виновни за това, че са 
маскирани, защото иначе нямат бъдеще. А когато те се освободят, не са 
способни да формират общество.

Същността не може да бъде докрай прикрита с маска. Робът може да 
се крие зад нея, но не може да се скрие. Ето защо не може да е пълноценен 
човек и да живее под маска. Но когато се скрие, той постепенно се 
обезличава, губи личността си, вече няма душа – това го прави роб. 
Ето защо е много опасно да се поробва някого, ето и защо съществуват 
толкова “робски” въстания. Въстания на хора, осъзнали че не искат да са 
роби, пожелали да възстановят най-ценното – свободата си. Пожелалият 
свобода роб допринася за свободата и на своя господар, защото робското 
засяга и двамата. То е в отношението между тях.

За роба може би няма значение дали си мъртъв духом или 
физически, когато осъзнае потребността от свобода. Тогава той пожелава 
да е мъртъв физически, отколкото жив, но с погубена личност. Да, робитеи 
страхливците остават тези, които желаят само това – да се крият под маска. 
Тези, които не разбират или не искат да разберат, че това ги погубва. 

Светослав Вълканов, X “г” клас
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Хората следва да мислят не толкова за онова, което следва 
да вършат, колкото за това, което са.

Есе

През по-голямата част от живота си хората се оставят да бъдат 
впримчени в своите задължения и в последствие се оказва, че те 
живеят по инерция. Но първоизточникът на тази инерция е външен. 
Този факт не е за пренебрегване, защото не предполага смислено 
съществуване, а точно обратното. Подобен начин на живот обрича 
личността, трансформира я в нещо, силно наподобяващо машините. 
Именно те действат по външно зададена програма. Но при тях това 
е обяснимо, та те са просто една купчина метал, докато хората имат 
съзнание. При тях всичко зависи от това, какъв избор ще направят. 
Всеки има право да подреди живота си според мирогледа и ценностната 
си система. Материалният свят на човека отразява духовния живот 
на личността му. Една от най-същностните характеристики, която 
е заложена във всеки един от нас, е мисълта. Мисли в комбинация с 
действията, породени от тях, това представлява човекът. Хората не 
би трябвало да ограничават себе си, като мислят само или предимно 
за външни, повърхностни неща, които до голяма степен не зависят от 
тях. Така през целия си живот  те ще бъдат преследвани от чувството 
за неудовлетвореност и ще пропилеят времето, което би следвало да 
посветят на себе си и на хората, които обичат. 

Много е важно човек да се старае да опознае себе си. Често се 
случва да упрекваме някого, че не ни познава, а нима е толкова лесно 
да опознаеш някого, който сам не се познава, който не е наясно 
със своите нужди и желания?! Трудно е да проникнеш и разбереш 
тайнствата, които крие собственото ти съзнание, но само след като си 
успял да го направиш, пред теб ще се разкрият красотата и смисълът, 
както на живота като цяло, така и на твоето съществуване. Тъжно е 
да срещаш празните погледи на хората, където прозира единствено 
неудовлетворение и разочарование. Тези чувства често са в резултат не 
на външния свят, а на липсата на такъв вътрешен, личностен. Обхванати 
от вихъра на ежедневието,те дори не са усетили как са посветили 
живота си на нещо, което до голяма степен не представлява интерес 
за тях. Ето защо човек трябва да е наясно с това, какво очаква от себе 
си и от заобикалящия го свят. Така той може да реагира адекватно на 
постоянно ставащите промени в хода на живота. Когато целта е ясна, 
се разкриват и пътищата, водещи към нея. Единственото условие, за 
да се достигне до щастие,  е човек да се познава, да знае кое го прави 
щастлив и кое не. 
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Не трябва да се живее по инерция само с мисълта за това, какво 
трябва да свършиш днес като задължение, защото може да се окаже, че 
това не си ти; че истинската ти същност очаква други неща от живота. 
Но за да разбереш това, трябва да спреш, да се вгледаш в себе си, а след 
това да се огледаш и около себе си. Тогава всичко може би ще изглежда 
различно, но не защото то самото ще се е променило, а защото ти ще си 
се променил или по-точно открил. 

Димитрина Узунова, XI “в” клас

Петър Недялков, IХ “а” клас
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За Боб Марли
репортаж

Робърт Неста Марли е роден на 6 февруари 1945г. в Деветата 
миля, Света Анна, Ямайка. Син на родения в Ливърпул капитан от 
Британската армия Норвал Синклеър Марли и местната тийнейджърка 
Седала Буукър. Това се смята за вярната рождена дата на легендарния 
певец, но не е намерен актът му за раждане. Спори се дали изобщо има 
такъв. 

Той излиза от скромността на селския живот, за да стане не 
само световно известен певец, продал милиони албуми, но и почти 
религиозна фигура, бореща се за братство и справедливост. 

Боб напуска училище на 14 годишна възраст и започва работа като 
оксиженист. Занимава се професионално с музика на от 16-годишен. 
Той записва два сингъла: “Judge Not (Unless you Judge yourself)” и “One 
cup of coffee”, в местната звукозаписна компания на Лесли Конг “Bev-
erley’s label” под псевдонимите Робърт Марли и Боби Матрел. Тогава 
дебютантът в музикалния бранш моли Джо Хигс да го продуцира.Той 
е певец, който безплатно помага на млади изпълнители като Марли, 
Бъни Ливингстоун и Питър Тош (които сформират групата “The Wail-
ers”) да пробият.

Новосъздадената група издава първия си албум “Simmer down” 
през януари 1964 г. в лейбъла “Coxsone Dodd’s Studio”. Този запис става 
безспорен номер 1. През следващите 2 г. и половина групата записва 
около 100 песни и само 5 пъти е отсъствала от ямайската класация Топ 
10.

Забелязвайки, че не печелят достатъчно пари от песните си, те 
създават свой собствен лейбъл: “Wail’n Soul’m” през 1966 г. The Wailers 
продължават да издават серии от местни хитове с ниско заплащане. 
Чрез албума си “Best of Wailers”, продуциран от Лесли Конг (което може 
би го довежда до собствената му смърт), музикантите присъединяват 
към себе си силата на творческия ексцентризъм на продуцента Лий 
Пери, с когото записват изумителни серии от сингли, които събират 
голяма разнообразие от имена и това остава най-успешният момент в 
творческата им кариера.

През 1972 г. президентът на “Island Records” Крис Блекуел 
подписва договор, който позволява на “The Wailers” да издават записи 
под флага на новия им лейбъл “Tuff Gong”, но след първите им два 
албума с “Island Records”, групата се разпада и бившите й членове, 
заедно с женското трио “The I-Threes” (Рита Марли, Джуди Моуат и 
Марсия Грифитс) поставят Боб Марли начело на новата формация 
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“Bob Marley & The Wailers”.
През 1978 г. Марли получава Нобелова награда за мир от името 

500 милиона африканци за хуманитарните си постижения. Същата 
година, той организира благотворителен концерт за мир в Ямайка, 
с който иска да обедини премиера на страната си Майкъл Манли и 
Едуард Сиага, лидера на опозицията. Но най-голямата му чест е, когато 
е поканен да оглави празника на свободата на Зимбабве през 1980 г. 

През септември 1980 г. Боб Марли се сгромолясва, докато тича 
за здраве. Лекарите откриват рак. Ноември същата година той се 
покръства в етиопската православна църква в Кингстън, като приема 
вярата на християнския растафаризъм и получава името Берхан 
Селаси. Следващия месец постъпва в баварската клиника на д-р 
Джоузеф Иселс.

На първи май 1981 г. Марли умира, дни след пристигането си 
в болница “Кедърите на Майами”. Погребан е на 21 май в Кингстън. 
Легендарният певец оставя 11 деца от 7 различни жени, както и 
наследство от 30 милиона долара.

През май 1984 г. компилацията “Legend” излиза на пазара и 3 
месеца е на първо място в британските класации за албуми. След две 
години в Kингстън отваря врати “Тhe Marley Museum”, а през 1990 шести 
февруари (рожденият ден на реге звездата) е обявен за национален 
празник на Ямайка.

Сава Димитров, VIII “б” клас
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Йоанна Пометкова, VIII “б” клас
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