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В старото “пристанище”

Нашият клас е поредният “кораб”, спрял в “пристанище” 
ІV ЕГ “Фредерик Жолио - Кюри”. Ние, учениците от 8 “в” 
клас, сме като млади и неопитни моряци. Направили сме своя 
достоен избор за успех. Не сме разбили светлите си надежди 
и мечти.

Корабът се люшка бавно, бавно...вълни от бурни трепети 
ни пръскат.

Ще дойде ден и сили ще положим да вдигнем тежка 
“котва” със своите възмъжали рамене. В очите светъл лъч 
ще блесне и ще си кажем за последно сбогом! В ръце поели 
руля, ще потеглим от старото пристанище към бурното море, 
наречено Живот!

Тодор НИКОЛАЕВ, 8 “в” клас
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Знаеш ли?.. 
 
Искам те, знаеш ли?
Имаш ме, знаеш ли?
Знаеш ли, губя те…
Знаеш ли, търся те…
Знаеш ли как усещах звездите - 
студени висулки от лед,
блестящи мушици в небето,
пречещи на помрачената памет
и оставящи след себе си мълчание -
непостижимо, безкрайно сияние…
Знаеш ли как чувствах морето -
потънали души събрало,
глух ропот, забравен от всички,
тих стон на безнадеждни светове,
достигнали до мен прокъсани ридания…
Вопли безнадеждни на вулканичното
преди да се е зазорило
в моя Едем прокрадват се тихичко…
Елмазеният прах посипва
черни късове от моята душа,
потънала в терзания…
Слънцето гори в червени лъчи,
гледат ме тъжно твоите очи…
От мен бавно се отдалечават
красивите нощи и приказни дни,
остават само думи, завинаги забравени…
ЗНАЕШ ЛИ, ТЪРСИХ ТЕ…
ЗНАЕШ ЛИ, ИЗГУБИХ ТЕ…

Ашкназ СЮЛЕЙМАН, 9 “б” клас
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Mère 

Il a commencé à neiger. Les flocons étaient grands et tombai-
ent doucement flottant continuellement dans l’air avant de gagner 
la terre. Il ressemblaient aux feuilles mortes qui forment pendant 
l’automne, juste comme les flocons de neige, une couverture sur 
la terre. Il n’y avait pas de vent. Il avait cessé sa course folle avec 
l’apparition de la neige.

Quelques flocons sont tombés sur les lèvres et les joues de 
la jeune femme. Elle a ressenti un peu de froid et d’humidité sur 
son visage et elle a ouvert ses yeux. Elle a regardé autour de soi et 
elle est restée quelques secondes calme. Il n’y avait personne. La 
femme ne savait pas où elle se trouvait et ne pouvait se souvenir de 
rien. Elle s’est remuée, elle ressenti une pesanteur sur ses mains. 
Elle a aperçu qu’elle tenait un petit enfant. Tout à coup elle s’est 
tout rappelée. La femme a agité ses mains et a soulevé l’enfant. Il 
n’a pas bougé. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres n’avaient pas de 
couleur. On ne pouvait pas sentir les battements de son coeur. Il 
était mort. La femme est restée quelques minutes le regard fixé 
sur lui. Les flocons de neige l’ont couverte. Sa tête et son corps peu 
couverte de vêtements qui étaient dechirés et ressemblant à des 
haillons, ont commencé à devenir enneigés. La femme s’est mise 
debout avec grand effort. Ses mebres s’étaient engourdis. Elle a re-
gardé tout autour encore une fois. Puis elle s’est mise à marcher en 
prenant la meme direction qu’elle avait suivie avant de s’arrêter.

La jeune femme marchait très lentement. Elle n’avait pas de 
forces. Elle n’avait rien mangé depuis trois jours. La femme avait 
perdu connaissance pour quelques heures. Celà avait retabli ses 
forces pour un peu de temps, mais très vite elle a ressenti de nou-
veau la fatigue.

Tout en marchant elle se souvenait les derniers jours qu’elle 
avait vécus: jours pleins des obstacles, de souffrance et d’espoir. 
Elle s’est rappelé le moment où les habitants de son village avaient 
abandonné les ruines de leurs maisons. Ils avaient été attaqués 
par un grand groupe de vagabonds. Toutes leurs provisions pour 
l’hiver avaient été enlevées, nombreux d’hommes avaient été tués 
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et le village était brûlé. Les villageois n’avaient pas d’autre choix. 
Ils devaient abandonner leur terre natale et partir pour aller pas-
ser l’hiver dans un autre village.

L’époux de la pauvre femme était tué comme beaucoup 
d’autre pendant l’attaque et elle était restée seule avec ses deux 
petits enfants. L’un était encore nourrisson. Elle les avait pris dans 
ses mains et ils étaient partis avec les autres habitants. Ils mar-
chaient longtemps sans s’arrêter, ne se reposant que pendant la 
nuit. Ils disposaient de nourriture pour les premiers jours, puis ils 
sont restés avec l’espoir qu’ils gagneront bientot le village le plus 
proche. La femme ne mangeait rien et dans un jour elle n’avait 
pas de lait pour nourrir son bébé. Il pleurait de temps en temps 
de faim et de froid. L’autre enfant qui avait déjà quatre ans, com-
prenait peut-être ce qui se passait et il ne se plaignait pas. Mais la 
mere voyait la fatigue et la faim qui s’étaient gravées sur son vis-
age.Elle voulait aider ses enfants mais elle ne savait pas comment 
le faire.

La feme s’est rappelée ce jour-là. Dès le debut de la journée 
elle sentait qu’elle n’avait pas de forces pour continuer. Souvent 
elle avait le vertige et elle avait les jambes qui flageolaient. Une 
fois elle avait entendu son bébé qui avait pleuré très faiblement. 
Elle l’avait regardé, l’avait caressé et l’avait embrassé. Puis la mère 
avait caressé et avait embrassé l’autre enfant qui marchait derrière 
elle en tenant son main. Elle a fait quelques pas, puis elle était 
tombée et avait perdu la connaissance.

Maintenant en tenant dans ses bras son enfant mort elle pen-
sait à l’autre. Elle croyait que les habitants de son village l’avait 
pris avec eux et qu’il n’était pas seul. Elle savait qu’il était vivant. 
Et il fallait qu’elle les atteignit pour prendre soin de lui.

Il s’est fait froid et sombre. Le soleil allait se coucher dans 
un ou deux heures. La pauvre femme n’avait plus de forces. Elle 
respirait avec difficulté en haletant. Il ne cessait pas de neiger. La 
nappe sur la terre était déjà très épaisse. La femme faisait de pet-
its pas en s’enpêtrant dans la neige. Elle savait qu’elle marcherait 
jusqu’au moment où elle trouverait son enfant et l’embrasserait. 
Elle se sentait très fatiguée et elle pensait que ce pas avait été le 
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Йоанна Пометкова, 9 “б” клас

dernier mais puis elle faisait encore un. Tout à coup la mère a ap-
perçu des lueurs dans la lointain, puis elles ont disparu. La femme 
a fait quelques pas et elle les a remarqués de nouveau. Là-bas il y 
avait des lumieres de feu. Pour un moment la femme s’est arretée, 
elle avait le souffle coupé. Puis elle a continué à marcher et bientot 
elle pouvait distinguer les maisons d’un village. La femme a souri à 
peine et a poussé un soupir de soulagement. L’espoir est rentré de 
nouveau et la mère s’avancait en croyant qu’elle verrait bientot son 
enfant.Elle ne laissait qu’après soi des traces qui la neige couvrait 
vite.

Cveta Ignatova, 10 “g”
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An angel in the sky

This summer as always my family and I went to a vacation with 
our friends. This year we went to Rila mountain where the highest peak 
in Bulgaria is.

The vacation started on 9th of August at 5 AM and we travelled by 
bus. In the beginning everybody slept and we could not feel the silence. 
But as always there were students who travelled with us, and it wasn’t 
easy to sleep hearing all kinds of shouts, games and loud music. When 
we saw the hotel at first we weren’t very pleased. After a while we got 
used to it and we didn’t want to come back in Varna. However, I want to 
tell another story - climbing up the peak of Maliovitsa.

The whole group were very excited about the trekking because it 
would have to be the highest peak we had ever climbed in our lives. The 
adventure began early in the morning - some of us couldn’t get up so ear-
ly and prepare so quick. That was why we were late but it didn’t bother us 
at all. The first part of this hike was easier than the second one. During 
this first part we walked through a forest. In the second part merely eve-
rything was stone. But what marvellous views we saw! In the beginning 
of the “Stone age” we were very astonished by the Natural wonders. After 
two or three hours we thought we couldn’t climb up the peak because we 
walked and walked, and walked... and we hadn’t seen it yet. For all that 
there were moments that couldn’t be forgotten - all the laugh, all the 
jokes, songs, photos and food. At last when hope was gone we saw the 
awesome Maliovitsa peak standing way up high in the clouds and watch-
ing us - the little ants who dared to disturb him. After incredible efforts 
we finally climbed this “giant” and it was worth seeing all the beauty in 
the Nature. We were standing at the top of it, in the clouds, and we felt 
like angels in the sky. I felt like I was the first person who discovered that 
infinite and wild Nature. The excursion was all recorded by camera and 
we made awesome photos too.

This memory will last forever - the majesty of the peak, the joy dur-
ing walking, the company without which I would otherwise never have 
had such an adventure.

Be wild and feel the energy during a hike with friends and live 
these moments at full capacity. There are many peaks that wait to be 
found and climbed up.

Joana Ruhova, 12 “d”
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We do not need books any more as we can get all the informa-
tion we need on computers  

The 21st century is called The century of Technology. Nowadays 
in the developed countries one out of two persons has a computer. And 
more than half of these people use it actively.

For many their lives are deeply involved in computers. Without 
this machine they feel inner emptiness and they fear the surroundings. 
The Internet is maybe the most important invention of humanity. Hav-
ing a computer and the Internet and knowing how to use them, man can 
do everything, man has in his hands a great weapon. But there is more in 
life than the computer- books. To see the many colourful covers of books 
or to buy the first edition of a book is incredible. Computers can not give 
us all that thrill.

The computer is a machine like the TV set. And it’s true you can 
find everything on the Internet. But the discomfort comes when you 
have to sit in front of the computer all day without finding anything. The 
Internet can give us the information we need but sometimes it takes a 
long time to come out into the open. However, there is another possibil-
ity - to go to a library. There are people there who help you to find what 
you need, there you can sit and read in silence and you can get books that 
you want home.

Books in contrast with computers can be read in bed, in the car, 
in the park. Books provoke the imagination and lead us to other worlds. 
For children, for instance, it is very important to develop their fancy and 
this can happen by reading books not by playing at the computer. Be-
cause nowadays which kid will probably sit in front of his PC to read? 
And people have to realize that the computer isn’t everything and it can’t 
give us all that books can.

We have to ask ourselves how people survived in the past centuries 
without computers, without the Internet. It is impossible a pessimist will 
say and an optimist will say they just read more books than us. Between 
the technology and art stands the man and he has to choose what to use 
in the appropriate moment and not to replace one with the other.

We’ll need computers for a very long time but we don’t have to 
forget books. To feel the heaviness of a book, to feel the impatience dur-
ing reading is something a computer can rarely offer. Use computers but 
read books.

Joana Ruhova, 12 “d”
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Избягай от хаоса  

Живота обидно е кратък -
песъчинка от медна луна, 
луна с един недостатък, 
който умело криеш в ръка. 
С гребени златни ти галиш
коси катранено черни;
и страст във обич запалиш -
не спазиш принципи верни. 
В сандъка старинен ти скрий
подредения пъзел от спомени, 
в тъмница с воал го покрий
и избягай от хаоса по своему. 

Свилена МАТЕЕВА, 8 ”ж” клас

Прелиствай... 

Прелиствай, обръщай...твори, 
а към края прибавяй начало, 
начало от извор с мечти
и край от безкрай с огледало. 
Тръгвай и връщай се, винаги тук, 
но там не питай за мене, 
отшумя пустинното ехо във звук, 
а звукът угасна във време. 
Виждай, докосвай във нищото нещо, 
а в безсмислено смисъл намирай
и разтапяй със длан небето горещо, 
но слънцето в джоба не скривай. 

Свилена МАТЕЕВА, 8 ”ж” клас
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Кодово име  

Рисуваше някой със вино
картини по-реални от теб, 
като кадри от кино
или стичащ се мед. 
И рисуваше сфери
и кръгове празни -
плодовете узрели
на чувства омразни. 
Нереална матрица, 
но истински точна, 
човешка зеница
тъй непорочна. 
Ръцете му стари
дори и не трепваха, 
съвършенство познали, 
вселени загребваха. 
Талантът му неоценен
остана скрит под код, 
бе художник наранен
с име кодово - Живот...

Свилена МАТЕЕВА, 8 ”ж” клас
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Оранжевият дъжд зад ъгъла  

Стича се оранжевият дъжд
и разпиляна, отново се събирам -
просто, импулсивно, изведнъж, 
в оранжевия дъжд се преоткривам. 
В криво огледало се поглеждам -
изкривеното ми Аз ми маха, 
дали мозайката нареждам, 
или другите я разпиляха?
Зад ъгъла все тебе търся, 
макар да си до мен, 
печеля, губя те и пак те търся, 
същия, различен, съвършен. 

Свилена МАТЕЕВА, 8 ”ж” клас

Лора ТЪРКОЛЕВА, 10 ”г” клас
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***
През косите ми ще мине пеперуда  
През косите ми ще мине пеперуда, 
ще мине и ще се забули в мрак. 
Помислила, че нощ е -
ще спре да си почине
под някоя къдрица. 

Тази вечер аз няма да си легна -
в косите ми се спря
от топъл вятър
цветен дъх. 
Крилете му, за да не скърша, 
пред кандилото
ще моля за смирение. 

На сутринта сам
пламъкът ще изгасне. 
И аз няма да вчеша косите си-
в тях все тъй спи дъщерята 
на тракийски самодиви. 
Аз пазя от гребен крилата
в съня й леко потрепващи, 
същински пламък във кандило. 

Но може някоя сутрин
моето кандило да продължи 
да гори. 
За тебе значи
вече ще е утро -
малко слънце трепти навън. 

Излез тогава от моите коси-
паяжина бяла -
и подари си съня на мен, 
аз вече съм смирена...

Диляна ФИЛИПОВА, 12 ”а” клас
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Паякът не е виновен  

Какво става зиме с пеперудите?
Умират или някъде се скриват?

Но как би могла пеперуда да умре -
къде се погребват
вятърът, 
слънцето, 
дъгата, 
нежността...

Но и къде да се скрият-
не е останало
едно листо, 
една сянка, 
едно цвете, 
една детска ръка...

А може би пък до зимата
пеперуди вече и да няма;
умират все някак...

Увити във саван от мрежа перли, 
изтъкан в короната на някое дърво, 
като принцеси...

И тогава паякът не е виновен
щом трябва все да си отидат. 
Благословен е даже той:
да изтъче бяла роба
и то такава, че:
да се намята на вятъра, 
да не се топи на слънцето, 
да не скрива цветовете на дъгата
и да стопли нежността
през зимата...

Диляна ФИЛИПОВА, 12 ”а” клас
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Хризантеми

Хризантеми припадат във вазите, 
кротко, тихо скланят очи;
и целите пред мен се отронват
целите са водопад от сълзи. 
Бели са, чисти са, 
но и толкова тъжни-
окичени с болка, 
окъпани в скръб. 
Сутрин по тях няма роса...
Те кървят...
и дори кръвта им е чиста!

Диляна ФИЛИПОВА, 12 ”а” клас

Наклонената брезичка  

Има една наклонена брезичка
сред десетки борове със прави снаги
и гола е там сам самичка, 
едничка в гъстозелени гори. 
Има една наклонена брезичка, 
поела сякаш греха ни на гръб, 
и виновно навела глава е едничка
сякаш за нея е нашата скръб. 
Има една наклонена брезичка
самичка и гола сред здрава снага
тялом съм вътре във клас ученичка
духом отвънка до тебе вървя...

Диляна ФИЛИПОВА, 12 ”а” клас
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Приказка за приятелството  

Вървяло си зайче през пустинята
и не щеш ли - заседнало в тинята. 
Видяла го змията Сашка - 
подала му опашка. 
Измъкнал се нашият приятел - 
благодарил на благородния деятел. 
И така, за да не се разделят, 
поели заедно на път. 
Срещнали Ежко Бежко, 
ранен бил много тежко. 
Хванали се да го излекуват, 
оправил се - решили медицинска статия да публикуват. 
Отишли във редакцията на вестника, 
нямало го шефа, там бил само заместникът. 
Въпреки голямата симпатия, 
не могъл да публикува статия. 
Приятелите много се натъжили
и нещастника пребили. 
После над него се смилили
и към компанийката си го приобщили. 
И така създалата се компания
се заела с много интересни занимания. 
Къщичка си построили
и там от слънцето се скрили. 
Сашка посяла си цветя във двора, 
а Ежко гледал крави във обора. 
Зайо си посял и зелки, 
основал и фабрика за дрелки. 
Не била много доходна професия...
Горкият, изпаднал във депресия. 
Сашка скочила да го успокои, 
успяла даже чай да му свари. 
Накрая със съдбата си се примирил
и вече нивга се не натъжил. 
Върнал се към добрите стари зелки, 
изоставил ония гадни дрелки. 
И заживели дълго и щастливо
в свойто царство мило и премило...

Сава ДИМИТРОВ, 9 “б” клас
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В памет на Яна Драгова, която толкова много обичаше 
театъра и сатирата!

Сценарий за предизборно студио 2005

В студиото са разположени п-образно 5 банки - 2 от 
всяка страна и 1 по средата. Там е водещата - Темна Паткова. 
Съответно, на четирите странични банки са наредени 
представителите на СДС, БСП, ДПС- Безнадеждна Михайлова, 
Гумен Овчаров, Ахмед Тиган. Представител на НДСВ няма, 
защото не остана време да бъде включен при писането на 
сценария.

Безнадеждна Михайлова е облечена с черен жартиер и 
дамска обувка на ток на десния крак, минижуп и крачол от 
полицейски панталон и кубинка на левия. Нагоре е със сако с 
широко деколте, разкриващо сутиена й, пълен с банкноти. 

Гумен Овчаров е облечен с червен монтьорски гащеризон. 
На гърба му има надпис “Полевые работый не ждут!”

Ахмед Тиган се появява облечен в екип на турския 
национален отбор. 

Чува се музика за начало на предаването. Сцената се 
осветява. 

Темна Паткова:
- Добър ден, драги зрители на БиТиВи. Вие сте с 

предизборното ни студио, в което представители на различните 
политически сили, участващи в тазгодишните парламентарни 
избори, ще отговарят на вашите въпроси. Последните можете 
да задавате на национален телефон 0800 200 200 (В момента 
на обявяване на телефонния номер Безнадеждна Михайлова 
изпъчва гърди, започва да пъшка и да лигави показалеца си. 
) Докато чакаме зрител на телефона, ще помоля нашите гости 
да ни разяснят програмата на политическата сила, която 
всеки от тях представлява. Ще започнем от г-жа Михайлова, 
по часовниковата стрелка. 



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

18

Безнадеждна Михайлова:
- Първо да кажа добър ден на уважаемия електорат на 

СДС и да им предам думите на моята съпартийница и адашка 
по фамилия, Катето: “Борете се! Бъдете силни, за да построим 
демокрацията!” Та програмата на нашата партия се състои в 
бързо усвояване на европейските фондове от банковата ми 
сметка, повишаване на заплатите и пенсиите с неусвоеното, т. 
е. приблизително с 2%...

Темна Паткова:
- Момент, колегите от апаратната ми дават знак, че имаме 

зрител на телефона. Ало...добър ден.... кой се обажда?
Зрител:
- Аз съм Юри Георгиев от Павликени. Искам да попитам 

уважаемата г-жа Михайлова и демокрацията ли ще я строим 
45 години като комунизма? Госпожо Михайлова, комунизмът 
не е ли демокрация, бре?

Безнадеждна Михайлова:
- Господине, демокрация е обратното на комунизма - 

преди ’89-та на референдумите 99% от гласовете бяха за БКП; 
когато 99% от хората гласуват за СДС, тогава ще сме построили 
демокрацията. Благодаря Ви за въпросите!

Темна Паткова:
- Благодаря на господина. Продължаваме със следващия 

ни гост в студиото, г-н Гумен Овчаров от БСП, представляващ 
Коалиция за България. Какво ще ни кажете за програмата 
ви?

Гумен Овчаров:
- Първо да Ви помоля по-бързичко да свършим, че 

съм паркирал неправилно комбайна. Наш’та политическа 
програма е ясна. Обаче СДС да кажат откъде взимат парите за 
кампанията си и чии интереси защитават. 

Звънва мобилният телефон на г-н Овчаров и се провежда 
следният разговор: “Ало!...Да, сега го правя...не са ли превели 
парите?...Кажи им, че гладна мечка хоро не играе!”

Гумен Овчаров продължава: 
- Извинявам се на г-жа Михайлова. Току - що получих 

информация, че информацията ми относно СДС е грешна...Та 
значи за нашата програма...
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Темна Паткова:
- Още един зрител на телефона...Ало?
Зрителка:
- Г-жа, чувъти ли мъ?
Темна Паткова:
- Да, чуваме ви...Задайте въпроса си...
Зрителка:
- Г-н Овчаров, искам да изразя подкрепътъ си за ваш’та 

партийъ! Бях на сбора на Бузлуджа и бях впичътлена от 
немотията на българските работници - за 15 години, ей тъй, 
няколко лева не са събрали да си купят нови дрехи - все с 
парцалите отпреди ’89 ходят. Затува аз ши гласувам за вашата 
партия - за да дойде пак онова време, барем си купят някоя 
нова дрешка от КООП Младост. 

Темна Паткова:
- Благодаря на зрителката. Г-н Тиган, вие сте на ред...
Ахмед Тиган:
- Движението за Потъпкване на Страни планира да 

създаде Турско-българска федерация, с цел ускоряването на 
влизането в ЕС на Турция. 

Темна Паткова:
- Зрител на телефона...Чуваме ли се?
Зрител:
- Искам да попитам г-н Тиган как партията му, а и 

новоизлюпилите се ромски партии съществуват пряко на 
Конституцията на Република България, според която е 
забранено създаването на партии на расова или етническа 
база?

Ахмед Тиган:
- Господине, вие дискриминирате малцинствата! Не 

желая да коментирам такива въпроси!

Човекът по телефона започва да се кара с г-н Тиган. Кака 
ви Темна Паткова закрива предаването сред крясъците на 
зрителя и Ахмед Тиган. 

Записал: Павел БЛИЗНАКОВ, випуск 2003 
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На Яна Драгова!

За да не забравяме да се смеем, за да не забравяме, че въображението 
няма граници, за да не забравяме, че това, което остава след 

всички, е изкуството. Макар и абсурдно.

Сценарий за филм

Мари Антоанет и Сиси пият бира в Шварцвалд или на 
почивка в Баден - Баден, или в Храдец Кралове и клюкарят 
последните новини за еманципацията и шоубизнеса. И в 
един момент пристига Карлсон_Който_Живее_на_Покрива 
и ги кани на разходка в облаците. Обаче те мислят, че това е 
Дяволът.

Пренасяме се в наше време. Двете кралици вече са 
шоу-звезди, нападнати от почитатели. Карлсон ги спасява в 
облаците, а охраната се опитва да си оскубе необръснатата 
четина по главата.
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Следва сцена с двете и Карлсон в банята, като той ту 
приема образа на Дявола, ту е Ангел. В кралския двор избухват 
илюминации. А Мари Антоанет и Сиси бягат в парка, където 
ги среща Милен Фармер. Сред римски руини кралиците се 
превръщат в гръцки богини. Започват да пеят във фалцет: 
“Dessine - moiiiiiiiiii un moutooooooooon”.

От небето се спускат две люлки, кралиците се качват на 
тях и се издигат нагоре, а св. Петър, приел образа на френския 
посланик в Цюрих, се чуди къде да ги прати - в Ада или в 
Рая.

Появява се една вещица и решава да върне Мари и Сиси 
на Земята, като казва, че те й принадлежат. Двете кралици 
попадат в Ада, а вещицата и св. Петър се сбиват - тя го налага 
с метлата, той с ключовете, защото вещицата всъщност е ап. 
Тома - любовник на св. Петър. Чува се Милен Фармер, която 
шепне: “Desenchanteeeeeeeeeeee”.

Отново в кралския двор. Там се чудят къде са избягали 
Мари и Сиси. Появява се отново Карлсон, преоблечен като 
английски благородник, и започва да плете интриги в двора. 
Идват и тримата мускетари и Д`Артанян. Пристига и Лафайет 
на бял кон. А на летище “Дьо Гол” в това време подготвят 
президентския самолет на Ширак, който отива на концерт 
на Патрисия Каас. В Патрисия Каас е ключът за Сангреала. 
И понеже нищо не се разбира от цялата бъркотия, появява се 
Мазарини и съобщава, че дъщерята на Д`Артанян - в ролята 
Софи Марсо, и Ана Каренина - в ролята пак Софи Марсо, са 
измислили нов начин за придвижване. Дава(т) интервю, на 
което присъства и Милен Фармер. Двете(трите) се скарват. 
Милен казва, че загадките не бива да се разбулват. Оказва се, 
че Мазарини не знае, че Д`Артанян има две дъщери - Патрисия 
и Милен, и още неизброимо количество синове.
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Атос казва, че ще има благотворителен мач между децата 
на Д`Артанян и бодигардовете на Ширак, който ще се състои 
на летище “Дьо Гол”. Патрони на мача са двете кралици, които 
са в неизвестност от няколко века.

Мачът започва и тъкмо когато съдията свири начало, над 
стадиона се появява Карлсон и носи, опаковани като бебета, 
Мари и Сиси. Тогава от небето се спуска св. Петър, обут в 
кожени панталони, и казва, че тези бебета са прокълнати. Но 
никой не го слуша. , защото е облечен неподходящо.

Изведнъж забелязват в пелените на бебетата герба на 
Хабсбургите. От тълпата излиза Франц Йосиф и иска ръката 
на едното от бебетата с цел династичен брак. (На летището 
звучи гласът на Патрисия Каас, която пее “Lili Marlen”. ) Без да 
иска обаче, императорът взима Мари. Гръм и смях от вещица. 
Проклятието се е сбъднало, вещицата се хвърля от пилона, на 
който се вее знамето на Европейския съюз. А Патрисия крещи: 
“Aufwiederseeeeeeeeeeeeeeehen”, но на полски.

Последна картина. Бароков декор в италиански театър. 
Спуска се червена завеса. На сцената излизат всички действащи 
лица - някои играят себе си - покланят се и умират. Висяща и 
усмихваща се, на сцената остава само Джокондата.

КРАЙ

Представителна извадка от 12 “в”, випуск 2003
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Молитва за любов  

Ето ме - пак стоя на прага на твоя свят,
стоя и чакам да ме пуснеш...
Защо ли, защо, когато погледна
в очите ти дълбоки,
гледам сякаш в ураган;

защо, когато докосна ръцете ти,
пипам сякаш в пожар,
а когато целуна устните ти,
виждам чак до сърцето ти.

И там стоя и чакам незримия ключ,
за да превзема като ураган живота ти,
да изпепеля като пожар мислите ти
и да заплета на възел сърцата ни!

Лилия КРЪСТЕВА, 10 “а” клас
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RIMA LII

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres,
ésas... ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardin las tapias a escalar
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abriran.

Pero aquellas cuajadas de rocio
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del dia....
ésas... ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oidos
las palabras ardientes a sonar,
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido..., desengañate,
¡asi no te querrán!

    Gustavo Adolfo BÉCQUER
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РИМА LII  

Ще се завърнат лястовици тъмни
с гнездо балкона ти да украсят
стъклата на прозорците ще разчертаят
с крилото си и ще те призоват. 

Но тез, що полета си в миг възпряха
и хубостта ти дивна, и мойто щастие да споделят
онез, що имената ни зовяха, 
не ще ги зърнеш пак да долетят. 

Ще се завърнат гъстите орлови нокти
в градината ти пак оградите да изкачат
отново привечер цветчетата уханни
с неземната си красота ще разцъфтят. 

Но тези, напоени от росата, 
чиито капчици видяхме да трептят
като сълзици на деня върху листата, 
не ще ги зърнеш пак да заблестят. 

Ще се завърнат да звучат познати
слова горещи, възкресени от любов, 
сърцето ти навярно ще разплаче
събуден в него скрит копнеж дълбок. 

Но ням, унесен, коленичил 
в безмълвно обожание като пред Божия олтар
едва ли друг така те би обичал. 
Прозри! - Тъй силно те обичах само аз. 

Художествен превод: Ана и Биляна ПЕТРОВИ, 9 “е” клас
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***
Аз съм тук до теб  
Не тъжи за мен!
Аз съм тук до теб - просто спри 
и послушай сърцето си. 
Затвори за миг очи
и ще ме видиш. 
Ослушай се в звука на листата
и ще ме чуеш. 
Подишай от аромата на утрото
и ще усетиш парфюма ми. 
Погледни към слънцето 
и ще видиш усмивката ми. 
Аз съм тук и чакам да го почувстваш. 
Тук съм, защото живея в сърцето ти!

Антонина ТАШКОВА, 9 ”б” клас

Надежда НИКОЛАЕВА, 11 ”в” клас
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Залезът  

Хладната тъмнина полази момчето и сякаш го подсети, 
че не трябва да се доверява на човека до себе си. То го погледна, 
но бе прекалено тъмно, за да види изражението му. Явно бе, 
че е направил някаква гримаса, но дали тя бе израз на страх, 
отвращение или злорадство, знаеше само той. 

Двамата продължиха мълчаливо да се лутат между 
дърветата. 

- Скоро ще се съмне! - промълви господинът с разтреперан 
глас и тайно погледна на изток. 

Небето в тази посока бе поруменяло. По дърветата 
подскачаха катерички. Чуваха се птичи песни. Мъжът закрачи 
по-бързо и момчето едва го стигаше. 

- Ще ми кажете ли най-сетне къде отиваме и защо 
трябваше да тръгна с вас? - попита момчето. 

- Ще разбереш. 
Предната вечер, докато семейството в къщата в края на 

гората вечеряше, на вратата се похлопа. Стопанката отвори 
на висок, мургав господин, леко брадясал, облечен в черно от 
главата до петите. Той каза, че идва от далечен край и търси 
прочут лекар, който цери с билки всякакви болести. 

- Този лекар се намира в съседното село, което е на три 
часа път -каза жената. - Останете да пренощувате тук, за нас 
ще е удоволствие. 

Господинът отказа веднъж - два пъти, но на третия 
склони и остана в дома на гостоприемната жена. 

- С какво се занимавате? - попита петнадесетгодишният 
син на домакините на вечеря. 

Мъжът помълча, огледа се и каза с насмешка:
- Събирам гъби. 
- Но защо?
- Това ми харесва. А ти какво обичаш да правиш? - попита 

мъжът. 
- Обичам да рисувам - отвърна момчето. 
- Хм?!
С това приключи разговорът им. 
Стопанинът и непознатият мъж бъбриха дълго, след 

което бащата повика сина си и каза:
- Облечи се и тръгни с господина!
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Момчето послуша баща си и тръгна с мъжа в незнайна 
посока. 

И ето, сега вървяха по един хълм. Оставаше им съвсем 
малко до върха, когато мъжът отново погледна на изток и 
каза:

- Побързай! Слънцето ще изгрее всеки момент. 
Момчето закрачи по-бързо и след минута бяха вече на 

малка полянка. 
- Погледни натам! - каза господинът и посочи зачервеното 

небе над езерото. 
Момчето погледна мъжа, който бе сложил ръката си 

върху рамото му, и видя в очите му странен блясък, но този 
блясък не идваше от отражението на първите лъчи, а сякаш 
от душата му. 

- Кое е любимото ви занимание? - попита момчето 
отново. 

- Нали ти казах, че обичам да събирам г...
- Не, говоря за истинското...
- Умно момче си ти...знаеш ли...винаги съм обичал да...

погледни към езерото...но не със очите си, а с душата...
Момчето се взря в многоцветната вода, която вятърът 

браздеше едва забележимо, погледна към шумолящите 
тръстики, където се гушеха птички, към шарените лодчици, 
които се поклащаха от вълничките, към малките пухкави 
облачета, в които се преливаха безбройни багрила, и към 
короната на слънцето, което...

“Погледни с душата си!” - прошепна вятърът в ухото на 
момчето и го накара да се взре по-внимателно в слънцето...

Голямото огнено кълбо вече не бе на хоризонта, а се миеше 
на половина в средата на езерото и правеше кристалните води 
неотразими. Слънцето се движеше едва доловимо, ала след 
минута бе излязло на повърхността и напълно триизмерно 
се прокрадваше към хълма. Най-странното бе, че момчето 
можеше да го гледа, без да мига. 

Колкото повече се приближаваше, толкова по-малка 
ставаше златната сфера. Най-накрая тя застана пред очите 
на момчето с размерите на топка за голф. То се поколеба, но 
нещо го накара да повярва, че трябва да стори точно това, и 
то го стори. Протегна се и улови слънцето. Момчето стискаше 
в ръката си слънцето, но защо още бе ден? Защо не се бе 
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стъмнило? Момчето вдигна глава и го видя, видя слънцето, 
излязло почти наполовина над езерото и осветяващо цялата 
долина, но какво беше това, което държеше момчето?

- Как го направи? - попита то и се обърна към мъжа...
Него го нямаше. Полянката бе пуста. Момчето бе само и 

държеше в шепите си слънцето - това, което стоеше на небето 
и в ръката му...

Кой беше този човек? Какво направи и защо го 
направи?

Момчето се прибра у дома и се качи на тавана. Взе блока, 
молива...

***
- Къде отиваме, дядо? - попита момичето. 
- Ще те заведа на Слънчевата полянка, за да видиш, 

кое ме направи толкова добър художник. Тогава бях само на 
петнадесет...

Двамата минаха по същия онзи път, по който преди 
много години бяха минали мъж и момче. 

Когато стигнаха до Слънчевата полянка, се обърнаха 
назад. Залязващото слънце се опираше във върховете на 
дърветата, по-червено от всякога. 

- Красиво е! - промълви момичето. 
- Много по - красиво от изгрева...
Момичето погледна учудено стареца. 
- Когато слънцето изгрява, пред теб стои нов ден, 

забулен в мъглата на неизвестното. Ала когато залязва, вече 
осмисляш очарователния си ден и се радваш на постиженията 
си. Същото е и с живота. Красиво е не раждането, а смъртта, 
когато си оставил зад себе си безброй добри дела и неземни 
творения като теб и майка ти. Е, и много картини, в които 
винаги е присъствала природата. Заради нея имах успех. 

Момичето се усмихна. 
Това, което искам да ти дам, е същото, което ми подари 

един човек преди много време. Той ме доведе тук и направи 
магия. 

Старецът извади от джоба си слънцето и го сложи в 
шепите на момичето с думите:

- Магията на успеха се крие в красотата на природата. 
Пази я!

Йоана КИРОВА, 8 “а” клас
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Полет към Рая

Вече няколко часа се разхождахме с брат ми из морската градина. 
Времето беше мрачно и сърдито. Сякаш всеки момент щеше да завали. 
Черните облаци се сливаха с Черното морe в хоризонта - незнайно къде 
разположен. По брега на морето нямаше и жива душа. Всички хорица 
се бяха покрили от адския зимен студ.

Главата ми бе изпълнена с мисли за вчерашния ден. Бях 
наблюдавал небето. Тогава то беше ярко и красиво, светлосини и нежно 
бели, галещи окото облаци, го покриваха. Те леко скриваха топлата 
светлина от дневното светило. Едно момиче споделяше с мен гледката, 
но нещо ми подсказваше, че тя не можеше да ме разбере. Няколкото 
слънчеви снопа, които се прокрадваха измежду небесните кълба, се 
спускаха право в морето. Гледайки ги отдолу, имах чувството, че това 
са стълбите към Рая. Това беше небесното сияние на Щастието, място, 
разположено нейде в небесата; където не може да се иде със самолет 
или с птичи полет; където всеки намира щастието, но единстеният път 
към това място бе по лъчите, по ярките слънчеви лъчи. Неслучайно те 
падаха точно в Черното море - по някаква ирония никой не можеше да 
стигне до тях, водата беше прокълната и всеки, който влезеше в нея, 
беше отнасян навътре в морето - на Острова на забравата. Това може 
би наистина беше остров, но...никой до сега не се бе завърнал от там.

Сега обаче небето бе мрачно и тази красива светлина я нямаше. 
Не можех да спра да мисля за нея, брат ми също. В нас имаше така 
силно и необуздано желание да се докоснем до небесата, да отпием от 
чашата на щастието. Но сега Черното море развяваше мрачни вълни в 
хаотични посоки е се гневеше.

Стигнахме до вълнолома. Съзряхме един човек. Беше с черна 
коса и малка брадичка, черно палто и черни панталони. Той отиде 
до ръба, погледна водата и.... скочи. Изтичахме до мястото, но човек 
не се видя, нито кръв - нищо! Изчезна. Той всъщност беше един от 
многото, които се самоубиха - той бе един от Емашите. Това е съвсем 
различно общество от нашето - изповядващи друг вид религия, която 
нито аз, нито брат ми разбирахме. Смятахме, че все повече хора виждат 
истинската същност на света и просто не издържат - присъединяват 
се към Емашите. Може би затова случаите зачестяваха все повече и 
повече. Това наистина бяха обикновени граждани, изгубили надежда - 
осъзнали колко са нищожни. Всъщност те бяха като нас, но Истината се 
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оказваше шокираща за тях. Хората бяха толкова жалки - мислеха си, че 
знаят всичко, че виждат всичко, че са щастливи, но мнозина мечтаеха 
за друг живот - свободен и безгрижен като полет на чайка. Всъщност 
това бяха невероятни същества - лишени от разум и чувства, те имаха 
незаменим дар - свободата. Рееха се по цял ден из облаците и виждаха 
всичко, а не като хората - да живеят в собствените си заблуди.

Огледахме с брат ми вълнолома - нямаше нищо, което би могло 
да привлече вниманието ни, освен въжето. Това бе метално, ръждясало 
въже, което свързваше Острова на забравата с нашия град. Често то 
се клатеше, сякаш някой от другия край се опитва да ни каже нещо. 
С брат ми наблюдавахме често въжето. Опитвахме се да разберем 
какво искат да ни кажат, но уви, нищо не ставаше. Този път обаче 
то се клатеше толкова силно, че щеше да се скъса. Какво ли значеше 
това!? Обикновено, когато дните бяха слънчеви и прекрасни, почти 
не се клатеше, а сега? С брат ми се уплашихме - наистина ли това 
предизвестяваше още едно самоубийство, или просто беше мръсна 
шега на вятъра. Прибрахме се развълнувани.

На другия ден улиците бяха все така пусти. Отидохме до въжето. 
То се клатеше все така силно. Какво ли значеше това? Главите ни бяха 
изпълнени с мисли за небесното сияние на Щастието и въпроси какво 
ли има от другата страна на Черното море?! Продължавах да гледам 
това въже все по-втренчено. И се опитвах да разбера какво ще стане, 
знаех, че нещо лошо ще се случи, но какво!? Вгледах се в мрачното небе, 
то беше тъй черно, предизвикваше някаква уплаха, страх, несигурност. 
Така заплашително, то ме караше да се чувствам нищожен. Това 
чувство, колкото и странно да звучи, ме вдъхновяваше и изпълваше 
с респект. Аз наистина можех да почувствам силата, можех да открия 
превъзходствата на всяко едно нещо спрямо друго - сякаш небето ме бе 
научило да изпитвам уважение към превъзхождащите ме - то ме научи 
да наблюдавам. Тръгнахме си.

Докато се прибирахме, с брат ми наблюдавахме хората. Светът 
беше толкова объркан, тъжен и самотен. Единственото, което караше 
нас двамата да продължим, беше небесното сияние на Щастието. Често 
наблюдавахме сноповете лъчи. Това може би беше истинският смисъл 
на живота, да открием щастието, да минем през всички изпитания и 
да открием щастието. Така ни се искаше да се покатерим до върха и да 
го срещнем! Да видим какво е Раят! Светът, в който живеехме, беше 
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изпълнен с толкова болка и егоизъм, безсърдечие, че търсихме път 
за бягство от този сън. Знаехме, че има изход, това беше само едно от 
изпитанията, но този изход - не можехме да го намерим.

Самоубийствата зачестиха - за един ден 17 души бяха скочили 
в прокълнатите води на Черното море, а въжето трепереше все така 
силно. Аз самият започнах да искам да скоча, какво ми ставаше? Също 
като Емашите аз и брат ми вече не издържахме, искахме да дръпнем 
щепсела и да се отървем веднъж за винаги от изпълнения с болка свят. 
Сякаш полудявахме. Това не беше в наш стил! Винаги се борехме, а 
сега се чувствах така нищожен, започнах да виждам Истината, скрита 
до сега от моя поглед. Небето беше право...

Минаха няколко седмици. Това чувство ставаше все по-силно. Един 
ден не издържахме и отидохме на морето, за да скочим в прокълнатата 
вода. Краят наближаваше, още миг и всичко щеше да свърши...и...
скочихме. Времето сякаш спря, подобно на екшънфилмите, всичко спря 
за миг, сърцата не тупаха, дробовете не дишаха, очите не мигаха. Нещо 
внезапно ни понесе, чувствахме се тъй леки, сякаш летим - мечтата 
ни се бе сбъднала. Със свободен полет на чайка открихме свободата и 
знанието - ние бяхме на Острова на забравата. Там нямаше никой, но 
беше толкова красиво, светло - най-после видяхме щастието. Въпреки 
безлюдието това място ни караше да го почувстваме с цялото си сърце. 
Това беше място извън времето, извън нашия свят и Рая - това беше 
Островът на забравата. И в центъра на този остров бе слънчевият лъч 
- пътят към небесния свят, мястото, чийто под беше нашето небе!!! Там 
стоеше човекът в черно, когото видяхме как скача във водата. К`во по 
дяволите значеше т`ва не знам!? Но той тихо каза: “Само един може да 
продължи от тук. “ Не ми беше ясно защо, може би това, да преминеш 
бариерата между двата свята и да заживееш свободно, си имаше цена и 
то голяма. И душите до сега търсят щастието в небесата и в безгрижния 
полет на някоя птица, а то често се намира ту, на нашия свят, изпълнен 
с мъка, страдание и егоизъм, във влюбения поглед на някое момиче. А 
аз, човекът в черно, не минах през преградата и останах, за да намеря 
щастието тука и за да покажа истинския път към Рая...

Иван ИВАНОВ, 8 “а” клас
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Солидарност

Когато говорим за солидарност и благотворителност, винаги 
сме положително настроени и смятаме това за много красива и 
достойна идея. Но щом стане дума за действия, никой не предприема 
нищо и стремежът към добрина си остава само на думи. Жалко е, че 
ние, хората, рядко осъзнаваме, че сме създадени, за да се обичаме, 
да се подкрепяме и да бъдем единни.

За щастие все още сред нас има и такива, които мислят 
за бъдещето на човешката цивилизация и за преборването на 
болестите, бедността и страданието. Докато те са на Земята и се 
тревожат за другите, все още ще можем да се наричаме хора. А след 
това ще се превърнем в някаква група живи същества с първични 
потребности.

Например, замислете се - колко често се сещате за хората, 
които живеят с по-малко от долар на ден? Или пък колко често си 
мислите за децата, които умират, защото нямат пари, за да се лекуват 
от вируса на СПИН? Казвате си - рядко или никога. И за какво ви е 
да мислите след като не можете да промените нищо? А и това не ви 
засяга. Да, наистина не можем да излекуваме всички хора, страдащи 
от смъртоносни болести, да спрем всички войни и да помогнем 
на страните от Третия свят. Но можем да се опитаме. В наши дни 
има толкова благотворителни акции и възможности да помогнем. 
Всички те са прекрасни, но нека да сме добри и състрадателни не 
само когато се включваме в тях. А просто да бъдем човечни всеки 
ден. Това не означава да се подлагаме на лишения и да страдаме, 
за да покажем съпричастност към тези, които наистина го изпитват 
всеки ден. Просто трябва да се опитаме да ги разберем. Едва когато 
видим тяхното нещастие, можем да знаем как се чувстват те.

По въпроса за страданието могат да се дадат много примери. 
Сега ще посоча само два, които са от моя личен опит. Единият 
случай беше преди около година. Разхождах се из центъра на 
града, когато стигнах до един подлез, където стоеше един човек в 
инвалидна количка. Имаше доста окаян вид и вероятно не беше ял 
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от много време. Той протягаше ръка, в която държеше картонена 
кутия, и просеше пари. Най-ужасното беше, че и двата му крака 
бяха ампутирани. Всички хора го подминаваха, защото вероятно 
са свикнали на такива гледки и не ги тревожи фактът, че някакъв 
нещастен човек проси на улицата. Още повече - той не заслужава 
вниманието им. Признавам, че и аз щях да го подмина в първия 
момент. Но изведнъж нещо в мен се обади. Спрях се, извадих 
портмонето си, взех една монета и му я дадох. Вече не помня с 
каква стойност беше, може би един лев, но със сигурност беше 
достатъчна за един хляб. След това продължих и, да си призная 
честно, си поплаках. Сестра ми също е в инвалидна количка. Стана 
ми мъчно за един човек, който няма топлината на дома и не му 
е останало друго освен да излезе на улицата и да проси, за да се 
бори по някакъв начин с несправедливостите на живота. Другата 
случка е по-скорошна - отпреди една седмица. С една приятелка 
бяхме седнали в едно заведение да пием по нещо топло. В един 
момент влезе малко момченце и започна да обикаля по масите и да 
моли за някакви пари. Ние му отказахме, защото ни бяха останали 
по няколко стотинки. То обиколи цялото заведение, но никой не 
откликна на молбата му. Ние обаче решихме да съберем последните 
си пари и да му ги дадем. Когато детето вече щеше да излиза от 
кафенето, го повикахме и му поднесохме сумата. Вярно, беше много 
скромна, но важното беше, че можахме да му помогнем, макар и с 
толкова малко.

В човешката природа по принцип са заложени добротата и 
съпричастността - нека да ги проявим! Както веднъж каза певецът 
Боно от рокгрупата U2, на когото много се възхищавам: “Аз не мога 
да спася света. Но всички ние можем да спасим света. ” Така че нека 
да се опитаме!

Мая ПЕТРОВА, 9 ”д”клас
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Бедствието през моите очи

(репортаж)

И този ден започна като всеки друг - сънлива сутрин, бърза 
закуска, учене...Но времето значително се влоши. Започна да 
вали сняг, придружен от бурен вятър.

Малко по малко започнахме да се събираме в класната 
стая, но никой не беше в обичайното си настроение. Вътре 
беше топло, но мрачно и се чудехме как ще издържим толкова 
часове. Учителите също бяха унили, а и се страхувахме от 
приближаващата буря, за която се носеха слухове. Най-накрая 
госпожата ни по литература каза на децата, които живеят в 
крайните квартали, да си тръгват. С позволението на учителката 
по история решихме да си тръгнем целият клас. Вече беше 
наваляло значително и автобусите едва се движеха...

Цялата нощ продължи да вали, а към три-четири часа вече 
стана ясно, че следващите няколко дни няма да са като другите. 
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Преди още да се развидели, целият град беше покрит от дебела 
бяла непроходима пелена. По протежението на целия булевард 
се виждаха покривите на закъсали коли, а хората липсваха. 
Постепенно започнаха да се забелязват сенки, които се опитваха 
да си проправят път през огромните преспи, а скоро се появиха и 
цели колони от хора, които вървяха в дълги редици. Интересно 
беше как в общата беда те се сплотиха и се заеха да си помагат.

Сутринта завари града потънал в белоснежна чистота. През 
това време горкият кмет се опитваше да се справи с настъпилото 
положение, като сякаш сам себе си успокояваше, докато говореше 
по телевизията.

От друга страна, снегът се оказа изключителен и 
незаменим източник на забавление и удоволствие, а младото 
поколение просто тържествуваше. Още от сутринта от всички 
посоки започнаха да се стичат деца и възрастни хора, които се 
възползваха от отсъствието на коли, и се разхождаха свободно 
по булеварда. Но проблемът с хранителните запаси тревожеше 
всички. Големите магазини бяха просто разграбени. Щандовете 
с всякакъв вид тестена стока зееха празни.

Из целия град се носеха слухове за случки, които точно и 
ясно описват човешката природа. Двама мъже си бяха устроили 
истинска лятна забава на центъра. По доста скромно облекло 
(бански) те се гмуркаха в снежните преспи и се снимаха с камера. 
Друг не по-малко забавен начин за развлечение бяха измислили 
група млади авантюристи, които скачаха от третия етаж на къща, 
като предварително бяха струпали снега от едната половина на 
двора в другата.

През следващите няколко дни градът беше истинско 
предизвикателство за малки и големи, но сега, когато вече измина 
около месец от бедствието, почти никой не може да повярва, че 
това наистина се е случило.

Радина ГЕОРГИЕВА, 10 “б” клас
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Моите авторитети

Всеки човек има своите нагласи и убеждения, които са 
типични само за него и го превръщат в нещо уникално. Те 
зависят най-често от средата, в която е отраснал и най-вече 
от това, което той представлява за родителите си, и контрола, 
който те упражняват върху него.

В повечето случаи първите авторитети, личности, от 
които малкото дете взема пример и на които се опитва да 
подражава, са родителите, тъй като те са една голяма и 
неразделна част от света, в който живее и който често се 
заключава в дома и роднините му. Именно майката и бащата се 
превръщат в първите учители за детето си, тяхната роля е най-
важната - да оформят характера и навиците му, да го научат 
да различава добро от зло, да възпитават у него принципи 
и нравствени ценности. Обичта и всеотдайността, с която 
изпълняват тази своя роля, пораждат обичта, уважението и 
благодарността, които изпитва детето към тях, именно те го 
карат да откликва на техните опити, поражда желанието му 
да оправдае очакванията им, да ги накара чрез постъпките си 
да се гордеят с него. Това е единствената и най-голяма награда 
за всеки всеотдаен родител.

Разбира се, в съвременния свят голяма част от родителите 
са неспособни да възприемат по този начин децата си - 
като хора, които изцяло зависят от тях и които безусловно 
следват техния пример. Една от причината за това е ранната 
възраст, на която хората се превръщат в майки и бащи, 
формират семейство. А тази ранна възраст е съпроводена от 
неузрялото чувство за отговорност у човека. Последиците 
от криво разбрания или въобще неразбрания родителски 
дълг са създаването на поколения, които не са научени да 
различават добро от зло, не са възпитани, при отглеждането 
им в тях не са вложени обич и усилия и затова не са способни 
да ценят и уважават родителите си. Такива хора откриват 
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необходимостта сами да създадат нагласите и убежденията 
си, но това е изключително трудна задача дори за възрастни, 
а често подобни хора са все още деца. Което често ги тласка по 
лоши пътища.

Без съмнение, с израстването си личността започва да 
разширява светогледа си, да открива нови пространства, да 
открива необходимостта да намери хора, които максимално да 
се приближават до човека, в който иска да се превърне. Според 
стремежите и ценностите си той вече самостоятелно започва 
да осмисля и, ако е нужно, да преформира своите нагласи 
и убеждения, да потърси нови авторитети в своя живот. Но 
промяната на всичко, което е заложено у теб от ранното ти 
детство, почти винаги води до загуба на индивидуалността, до 
една загуба на представи за добро и зло.

Според мен най-важна роля в човешкия живот имат 
родителите. Те могат да бъдат приети като авторитети в 
зависимост от начина, по който изпълняват родителския си 
дълг. Формирането на човешкия характер зависи най-вече от 
съзнанието и отношението, с което родителите подхождат към 
детето си и към задълженията си. Порастването и съзряването 
на човека му дава възможност да оцени най-точно родителския 
принос в своя живот и да усети благодарността и уважението, 
които са породени от грижите и любовта.

Ана ПЕТРОВА, 9 “е” клас
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Как се формират нагласите и убежденията на 
личността

В живота на човека има много фактори, които влияят на 
развитието на личността, на формирането на нейните нагласи 
и убеждения. Тези фактори в различна степен оказват своето 
влияние върху нея, така че в периода на детството и юношеството 
човекът изгражда характера си, определя позициите и 
нравствените ценности, които ще защитава по-късно и върху 
които ще гради живота си.

Неизменно някои от тези фигури и структури са семейството 
и обществото, в което живее личността. В средата на семейството 
си детето казва първата си дума, прави първата си крачка и 
получава първите си уроци в живота. , които по-късно му помагат 
да взема важни решения и да предприема значими действия. 
Обществената среда, взаимоотношенията в нея и атмосферата й 
също са решаващи за формирането на характера и същността на 
личността - от една страна, защото тя е част от нея и законите 
й в малка или в по-голяма степен й влияят, и от друга - заради 
процеса на общуване с представителите й - приятели, връстници 
и други, които са част от колектива и общността.

Гледните точки на поколенията са различни. Макар 
нравствените и морални ценности да са валидни за всички 
времена, в различни периоди те оказват различно влияние 
върху представителите на епохата. От тази постепенна 
промяна произтичат и разликите в разбирането и мненията на 
поколенията.

В този смисъл, в съвременния свят представителите на 
по-старите поколения са възприемани като хора със застарели 
позиции, които са неспособни да живеят по законите на младите 
хора. Това ги изолира в развитието на личността, с времето 
тяхното влияние върху юношите отслабва. Честите конфликти 
между родители и деца са продукт на слабото познаване и 
минималното общуване между тях.

В съвременното общество времето се е превърнало в един 
от факторите на успеха. Пред човека има все повече изисквания 
в професионален и личен план. Това е и една от причините за 
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слабите връзки между поколенията, което изолира родителите 
от процеса на формиране на личността и определя обществената 
среда като най-важна и значима в него.

В обществото личността се сблъсква с първите препятствия 
и трудности в своето развитие. Да приемеш чуждата гледна 
точка, да възприемеш различния характер, да се сблъскаш 
с чужди възгледи и разбирания, е винаги трудно. В процеса 
на общуване детето в най-голяма степен опознава живота, 
защото си дава сметка за различните модели на поведение и 
взаимоотношения в него. Има много хора, за които обществото 
поднася морални и нравствени ценности, които не са приоритет 
за тях. Не приемайки тези гледни точки, противопоставяйки се 
на тези закони, тези хора биват определяни като “различни”. За 
тях досегът с обществото е болезнен и труден, защото с различния 
си светоглед те се сблъскват с неразбирането и отричането 
на останалите. Между юношите толерантността е най-малка, 
защото несигурността е най-голяма. В този смисъл - колебанието 
дали си избрал правилното, дали си постигнал необходимото, 
поражда неразбиране и сблъсък с останалите.

За мен основният авторитет в човешкия живот е 
семейството. На света няма други хора, на които може да се 
разчита повече, отколкото на семейството. В семейната среда 
човекът получава първите уроци, които формират ценностите 
му, модела на поведението му, нравствените императиви, които 
поставят границите и рамките на държанието му. Семейството е 
най-значимият фактор в личностното развитие. В атмосферата 
на спокойствие и обич детето по-леко усвоява това, което му се 
казва. Подкрепата и нежността /не разглезването!/ на родителите 
му правят сблъсъка му с живота по-безболезнен, смекчават 
разочарованието и намаляват страха му. Това не поражда у него 
фалшиво чувство за сигурност и спокойствие, защото животът не 
е нито лесен, нито честен, но те му помагат да отстоява позицията 
и гледните си точки.

Обществото, в което живее човекът, е жестоко и 
нетолерантно. За мен само семейството дава на човека душевната 
сила да се сблъска с него и да оцелее в тази борба, за да продължи 
развитието си по пътя на успеха и реализацията си.

Биляна ПЕТРОВА, 9 “е” клас
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Лунното момиче

Изгрява луната
и блесва водата
в сияйни, прекрасни
и цветни лъчи.

Огряват гората
и правят тъмата
сребриста. И тиха
реката мълчи.

И някъде в мрака
пристъпва с уплаха
красиво момиче
със руси коси.

Достига реката,
нагазва водата
и стъпва по всички
сребристи лъчи.

Един се пречупва,
момичето тръпва,
но нищо не спира го
и то все върви.

С една цел е само -
да стане голямо -
и бързо достига
небето с очи.

Там иска да иде,
Луната да види,
да чуе и види
и тя как мълчи.

И чудото става,
водата остава
безкрайно далече
от тези очи.

И ето дочува,
момичето чува
Луната, изгряла,
и тя как мълчи... Йоана КИРОВА, 8 “а” клас
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***

Бури, снегове, вихрушки.
Дъжд проливен, слънце, мрак.
Посред зима теменужки
спят сами на речен бряг,

Тука сняг затрупал всичко -
къщи, буки и ели.
Там е пустош, няма нищо,
само мраз и вред слани.

Що за зима, що за време -
ту студ, ту горещина.
Туй за всички ни е бреме -
няма миг покой сега.

Днес вали, а утре грее,
вдругиден цял метър сняг.
Вчера топло. Днес вилнее
Баба Зима, студ е пак.

Но след месец, два - напролет,
щом завърнат се ята
от своя път - морен полет
пак ще пекне над света.

Ще е топло, чак горещо
и ще вее морски бриз,
а сезонът, странно нещо -
ще си купи нов каприз.

Йоана КИРОВА, 8 “а” клас
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Нежни рози

Ухае! На рози ухае дъждът!
Бели и черни,
червени до кръв.

И някак си нежни със свойта душа
мамят сърцето
и мътят ума.

Красиви и едри растат те край път.
Искрят очите
и спира дъхът.

Йоана КИРОВА, 8 “а” клас

Зловещият дъх на самотата

Ако някога някой почука
на изгнилата входна врата,
ще се чуе как капе капчука
след поройния дъжд над града.

Ще отвориш вратата пищяща,
ще излезеш навън във студа,
но не ще видиш нийде следите
на кръжащата вред самота.

Ще усетиш ти само дъха й -
ще е леден, суров и зловещ,
ще те вика и мами в съня ти,
ще те влачи към адската пещ.

Йоана КИРОВА, 8 “а” клас
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Интервю

Име: Станимира Боева
Години: 18
Зодия: близнаци
Хоби: пеене
Девиз: няма девиз, защото не може да си представи 

да бъде подвластна на една и съща фраза

- Тази година взе награда за цялостен принос към 
Гимназията. Какво означава тя за теб?

- Да, разбрах. Въпреки че много се радвам, тази награда 
малко ме натъжи, защото свършвам училище. Малко страшно 
ми звучи, но се радвам.

- Участвала ли си в други фестивали и конкурси и имаш 
ли други награди?

- Имам и награда по изобразително изкуство(смее се). 
Участвала съм в музикални конкурси в Балчик, откъдето имам 
втора награда, в София - също втора награда, а в Пловдив бях 
единствената участничка от Варна.

- От колко време се занимаваш с пеене?
- От трети клас. Пях във вокална група една - две години, 

а после индивидуално девет години. Сега съм дует с Денниз.
- А ти самата каква музика слушаш?
- Слушам всичко без метал и опера.
- Смяташ ли да продължиш да се занимаваш с пеене?
- Да, разбира се. Като свърша, заминавам за София. 

Искам да уча в НАТФИЗ.
- Каква специалност?
- Актьорско майсторство.
- Имаш много таланти, не може да се отрече. Справяш се 

отлично и като актриса. Миналата година пиесата ви “Двубой” 
пожъна голям успех. Подготвяте ли нещо специално за тази 
година?

- Още не знаем. Ще бъде изненада.
- Как се виждаш догодина по това време?



Устрем’ 2005

45

- Просперираща в музикалния бизнес. Определено ще 
гоня мечтите си докрай. Първата ми цел е пеенето. Пък и 
имам данниJ

- Несъмнено имаш много обожатели. Имала ли си някога 
връзка с момче от Гимназията?

- Да, но е тайна.
- Имаш ли друго хоби, освен пеенето?
- Обичам много да рисувам, но не ми остава време. Иначе 

имам шедьоври от преди (смее се). Винаги когато вляза в 
книжарница, си купувам боички, четки, моливи, фулмастери. 
Заредила съм се, но нямам време.

- Любимият ти предмет в училище?
- Много предмети ми харесват, но нямам любим.
- Незабравима случка в гимназията?
- Всички фестивали, особено този за 45 - годишнината. 

Това беше едно от най-вълнуващите ми преживявания. Беше 
в памет на Иван Иванов - бивш директор на Гимназията.

- Какво ще пожелаеш на читателите на списание 
“Устрем”?

- Да стъпват на сцената колкото може по-често, защото 
от високо гледката е по-красива.

- Благодаря ти много.
Със Станимира разговаря Ива ПОПОВА - 10 “г” клас
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Нетленното тяло

Наскоро бях свидетел на една типично пубертетска дискусия 
на 16 -17 годишни момчета върху някакъв порно филм. След като 
послушах малко, попитах: “Е, добре, де, какво толкова намирате 
в порното, че говорите толкова приповдигнато? С какво може да 
ви обогати един порнофилм?” Отговорът беше: “А не забравяш 
ли образователната цел? Ти да не си се родил научен?” Няма да 
коментирам как протече този вече толкова изтъркан разговор, 
но отговорът на моя въпрос ме накара да се замисля: “Как тогава 
човекът е оцелял и се е размножавал почти 40 млн. години, без 
да е гледал порно? - Та телевизорът е открит едва през 1932г. - 
преди няма и 80 г., а да не говорим още колко време е трябвало 
до въвеждането на телевизията, масовото й разпространяване и 
началото на порно ‘продукциите’ и еротичните канали!!!” (В крайна 
сметка се оказа, че тоя порно филм бил на CD, били го изтеглили 
от някакъв сървър, но за Интернет по-нататък. ) Обаче имаше нещо 
вярно в думите на момчето, което ми отговори, защото колкото 
повече се развиват телекомуникациите и медиите, толкова повече 
хората не си говорят, не комуникират пряко помежду си. Ето какво 
става на практика: родителите и роднините не говорят с децата си 
по съответния “проблем”, като си казват: “С времето ще се научат”, 
и децата, за да задоволят любопитството си и да се “научат”, се 
обръщат към порнофилмите.

Преди време, когато в по-малките градове е имало телефони 
само в пощата и кметството, хората са говорели повече именно по 
телефона. Даже операторите, омотани в кабели, със слушалки на 
ушите, пред стените с десетки дупки и тракащите зад тях релета 
са имали време да си кажат някоя дума помежду си, докато като 
октоподи свързват по няколко потребители наведнъж. Днес всичко 
е автоматично, а на хората сякаш им е омръзнало или по-точно 
повечето от тях преценяват, че не им е по джоба да говорят по 
телефона и разговорите обикновено се ограничават в 5-6 изречения, 
а ако ти потрябват телефонни услуги, операторката от 144 с явна 
досада в гласа казва: “Телефонни услуги”, после чака въпроса ти, 
чува се потракване от клавиатура и след това изрецитира поискания 
телефонен номер и затваря, без даже да каже “Дочуване!” или 
“Приятен ден!”; понякога даже нямаш време да запомниш номера, 
който току-що ти е казала - мислиш си: “Тя е ужасна!”, а даже не я 
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познаваш; по телефона по-скоро звучи като автомат. А що се отнася 
до автоматизираните телефонни услуги (ATS), вече правят гласовете 
на записите толкова истински и с такава интонация, че когато 
гласът ти съобщи нещо неприятно, ти идва да напсуваш машината 
като жив човек - още едно бреме пада от плещите на Човека.

Интернет!!! Да, стигнахме най-сетно и до него. А какво е то? 
- Огромна плетеница от проводници и силиций, в която половината 
свят се е наврял и върши някаква дейност, която навремето съвсем 
спокойно е можел да извършва и навън: някои пазаруват, други 
купуват акции на борсата, трети четат новини, четвърти си “бъбрят” 
(chat), пети “пишат писма”, а някои вече даже работят по Интернет! 
Вече е време да си зададем въпроса: “Защо ми е да излизам от вкъщи? 
Имам Интернет и всичко ми е под ръка!”. Даже и храна може да се 
поръчва по Интернет, а по телефона тази услуга е отдавна въведена. 
Нима не е по-приятно сутрин да излезеш, да те лъхне миризмата на 
борова гора през май, да погледнеш червения изток и огромното 
изгряващо слънце, да си купиш вестник, да седнеш на терасата на 
някое кафене, да запалиш цигара и да си поръчаш кафе?

Поредното чудо на телекомуникациите, което за щастие 
или за жалост, зависи от гледната точка, все още не е достигнало 
България, е т. нар. “интерактивна телевизия”. Всичко, от което 
имаш нужда, е цифров декодер, вързан едновременно към 
телевизора и телефонната линия, кредитна карта с пари по нея и 
абонамент към оператор, който предоставя услугата. С това вече 
елиминираме ходенето на кино (цената на 1 филм е равна на 
цената на пълен билет за кино за 1 човек, а така филмът може да 
бъде гледан от повече хора) или даже най-малкото разтакаване 
до видеотеката. Във Франция канали като Le Kiosque трупат нови 
и нови потребители всеки ден с разрастването на NumeriCable и 
услугата на France Telecom “Ma ligne TV” - телевизия по ADSL (през 
телефонната линия). Помисли само: за незначителна сума имаш 
телефон, високоскоростен (в истинския смисъл на думата, а не като 
в България) Интернет и интерактивна телевизия. Имаш ли нужда 
да излизаш от вкъщи?! Някои биха казали, че контактът е различен, 
като виждаш човека, на когото гориш. Е, и този проблем е решен: 
има web cams, а и преди половин година в Западна Европа започна 
пропагандирането на визиофонията и в двата й варианта: мобилна 
и стационарна - говориш си с някого и го виждаш на телефона си.
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Светът на човека днес, мислите му, гласът му са заключени в 
километри от проводници, силициеви кристали, вълни на различни 
честоти и скоро ще се питаме: “Ние реални ли сме, или вече и телата 
ни са дигитализирани, вкарани в огромната телекомуникационна 
мрежа и следователно нетленни?”.

Ръка:клавиш / глас:микрофон / образ:фотоматрица -> 
проводник -> силиций -> кондензатор: зареден - 1; разреден - 0 -> 
силиций -> проводник -> MoDem, ATZ, DTMF, MAC, LSA, LCP, NAT, 
MUX, DNS, CSLIP, LAN, IGRP, BGP, BOOTP, DHCP, WiFi, WAN, ADSL, 
CATV, PPP, PPPoE, TCP, UDP, HTTP, TELNET, FTP, IRC…. - това е 
нетленното тяло на Човека - проводници, силиций и една безкрайна 
поредица от абревиатури, значенията на доста от тях известни 
на широкия потребител, а други само на телекомуникационните 
инженери. И колкото и грозно да звучи, мисълта за това нетленно 
тяло в известен смисъл ме радва, защото професията, която 
изучавам, се занимава точно с него и в известен смисъл ще мога 
да си играя на Господ J От друга страна е тъжно, много тъжно 
- днес много деца вместо да излязат на улицата да ритат топка с 
връстниците си, седят пред мониторите и цял ден тракат нещо: так, 
так-так...L Затова казвам: “Нека комуникираме повече очи в очи, а 
да оставим телекомуникациите просто да скъсяват разстоянията!”

Павел БЛИЗНАКОВ, Випуск 2003
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Дали

Дали във стъклените ти очи видях,
че ни се смея, нито плача вече,
или пък в моите от лед прозрях,
че като пясъка душата ми изтече.

Дали в реалността ни платонична
чух плахо да се сгушва тишината,
на прага с усмивка иронична -
да се провиква грозно пустотата?

Дали прозорецът ни пак ще се отвори,
приканвайки ни с лъч от светлина
или сълза безмилостно ще го пребори,
ще нарисува границите на света.

Дали над мене мракът ще се спусне?
Кажи, че двама ще сме и в беда!…
Дали стъклото слънце ще пропусне,
А то да разтопи във нас леда?

Дали пък после чист кристала течен
не ще отмие стъкления прах…
А може би светът безкраен, вечен
ще ни разкрие своя сладък грях.

Лора Търколева, 10 “г” клас

* * *
Безспирно, мълчаливо
душата ми сълзи
и с ужас, даже диво
в ума ми тя пълзи.

Изтръпвайки се впива
във мене с всеки миг,
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уплашена открива
фалшивия ми лик.

Тя бавно се отдръпва
от грозното ми аз,
от чувствата отстъпва,
покрити с леден мраз.

Отчаяна, застива
за всеки лъч любов,
самотна тя заспива
в безвечен унес нов.

Лора Търколева, 10 “г” клас

Цветно

Обгърнал ме в синьо мечтание,
огледай се в мойте очи,
а те ще отвърнат с мълчание,
изпълнено с топли лъчи.

Притихнал във бяло сияние,
превръщай ме в образ любим,
а после дари ме с дихание,
с дух нежен и малко раним.

Прегърнал ме с много внимание,
танцувай със мен до зори
и вдишай от мойто ухание,
в червения танц изгори.

Обичащ ме без колебание,
бъди моя цветна любов,
спаси ме от тежко изгнание -
да бъда нечут, празен зов.

Лора Търколева, 10 “г” клас
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* * *  
Je prends le chemin unique
des rêves des larmes de pluie, 
le chemin un peu tragique 
des songes voilés de nuit. 
Je pars de l’ame divin 
de mes idées très chères
cherchant ton aide, ta main
perdue et seule...j’espère. 
Pourtant tu restes passif
pour nos chimères passées
et chaque futur plus vif
paraît un rêve cassé. 
Je cherche encore l’espoir
mais rien ne sauve mon coeur, 
la foi est mon devoir, 
l’attente - mon pleine bonheur. 

* * *
Après les flammes terribles
qui m’ont ôté l’espoir, 
après le feu pénible
je quitte la cendre noire. 
Après mes larmes nombreuses, 
causées des mots furieux, 
après la pluie affreuse
j’émerge du fond boueux. 
Après ma tombe très sombre, 
creusée de tant remords, 
après le monde des ombres
l’esprit quittera le corps. 
Après tous mes chagrins
un vent léger et chaud
me rend hereuse enfin - 
mon âme se lève très haut. 

 Lora Turkoleva, 10 “g”
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***

Към тебе аз поглеждам
и потъвам в две бадемови очи.
И ставам изведнъж покорна, нежна,
а луната горе все така мълчи.

Сърцето бие учестено,
по челото пот избила си личи,
лицето ми е от платно по-бледно,
а луната горе все така мълчи.

Не зная как - дали в съня ми,
ти дойде и всичко друго заличи.
Покоя, мислите така отне ми,
а луната все тъй гледа и мълчи.

Разбери, че буря в мен бушува -
когато те поисках, се отдалечи.
Вулкан във мене се надига и вълнува.
Луната продължава да ме гледа. И мълчи.

Не мога времето назад да върна,
и мисълта за теб да залича.
Не мога любовта във спомен да превърна,
а луната?...Не може вечно да мълчи.

Мая ПЕТРОВА, 9 ”д”клас
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Сутрин преди закуска

Дъх на кафе
Винаги се изчервявам
Когато си до мен
Залепва езика
Като с дъвка за подметките
Безсмислени струни
На ума в ерекция
Замеряш ме
Със снизхождение
Топчици катран във гърлото

Ивелина МИХАЙЛОВА, 11 “г” клас

Малка самодива

Прекрасна си
като венецианска маска
през дупките ти
виждам
виолетови стени
две кристални топки
меланхолия
като сърна
побягваш
щом те хвана
за студената ръка
Не носиш маникюра
който ти поръчах
само зелената песен
на морски кончета
под ноктите си
като блатна принцеса

Ивелина МИХАЙЛОВА, 11 “г” клас
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Последният залез, а след него...

Скръстих крака в асансьора
за да виждам само небе
Но чупещите се огледала под облаците
ме заслепиха
сега всеки ден
е полет в жълт саркофаг
Поглед в балетни стъпчици
по хвърчащата платформа
танцувайки под вода
с последния автобус
едно
две
падьом
три
и свивам корем в колената
Зелени муцунки
делфински
се целуват
през предното стъкло
…спасението на широко отворените перки

Светлина
преобразувана материя съм
по кожата
на спъващи се в мен мъжки обувки
В монохромност
ще облека тялото
където хората сънуват червени комини
където вече няма да разбирам тези букви
...и илюзията ще изчезне с цветовете на залеза
в Аляска

Ивелина МИХАЙЛОВА, 11 “г” клас
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Слепотата като дар

Физическата слепота може да се приеме и като дар. Тя дава 
спокойствието, носещо аромат на вечност, на хората използващи 
всички други свои сетива, освен очите. Те могат да превърнат своя недъг 
в предимство само ако го приемат като предизвикателство; само ако 
превърнат, това което ги отграничава от другите, в активност, ръководена 
от собсвената им воля. Физическата слепота открива възможност за 
трайно вътрешно вглеждане, за посвещаване на вълшебството на 
въображаемите светове.

Преходността в живота плаши съвремения човек, свикнал да 
живее с външното. Той обичайно действа по подразбиране - здраво 
вкопчил се в моделите, които му предлага обществото и ползващ 
непрекъснато улесняващи всекидневието технологични чудеса, той се 
страхува да остане сам със себе си. Неведението и слабата воля пречат 
да бъде опознат собствения му свят на идеи и чувства. Създадено 
и наложено е погрешно естетическо усещане за красота само на 
материално ниво. Така зрящият човек постепенно ослепява душевно. 
Неистинен е този път, защото прекъсва еволюцията на земния свят. 
В объркването си стигаме до там да не правим разлика между думите 
самота и сам. Меланхоличността, тъгата и депресивността присъща 
за света на самотния пътник (неразбран от семейство, приятели, 
любим(а); отхвърлен от обществото) често се приписват като състояния 
неотменно следващи човек избрал да се поразходи сам в Градината, 
например. Ангажиментите към заобикалящия ни свят взимат превес 
над отговорността ни към собственото усъвършенстване. Ние сме почти 
сигурни че и незрящите са хора обвързани със самотата до края на 
житейските си дни и ни е трудно да си представим, че те могат да бъдат 
щастливи и дори по-напред в развитието на своята личност от нас (но те 
имат цялото време на света да бъдат в диалог с душата си).

Стъпквайки на земята, ние сме изправени пред избора или да 
приемем съдбата си или да се примирим с нея. Избирайки примирението, 
ние избираме да водим едно апатично съществуване, свързвано с начало 
и край. Чрез приемането на обстоятелствата, физическите недостатъци, 
пречките и трудностите, ние сме полезни както на себе си; така и на 
човешката еволюция на планетата (развитието на индивида спомага за 
развитието на общността).

Самоуважението към нас самите може да сбъдне мечтите ни; да 
ни потикне към различни пътища на развитие; да превърне слепотата 
в съзерцаване на доброто, истинното и любовта - достатъчно е да 
повярваме.

Светлозара Христова, 11 “г” клас
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Стая с човешка форма

Сънува прохладната пролет и влюбените лица на непознати, 
които изпълниха клетото и сърце с тъга...усещаше празнота и 
копнееше тя да бъде запълнена. Но уви...и днес както и вчера 
телефонът нямаше да прозвъни и крехкото създание, изтъкано 
от толкова разяждащи го мисли, нямаше да чуе гласа на своето 
очакване. Да бъде прегърната...да бъде притисната до тяло, което 
и бе останало тайнствено, и може би именно в отдалечеността му 
се криеше това желание за близост, бе нейната мечта. Чувстваше се 
жертва на лудостта си, а лудост наричаше не стихналата надежда 
за споделяне на случващото и се с него, сякаш връхлитащите я 
ситуации я спохождаха само, за да бъдат преживяни дори и с цената 
на разказа с този човек. Дишаше и в своето безумие забравяше за 
времето като дистанция. С всеки изминал ден и ставаше все по-
лесно и все по-лесно да си стои сама в светлината на утрото, но в 
мрака на чувствата, защото когато позволиш вълните на навика 
да те залеят един единствен път, ти се обричаш на нещо много по 
дълготрайно - апатията! Къде бе живецът в крехкото тяло? На кого 
го продаде?.... А какво получи в отплата? Къде бе скрита целта, 
произтекла от истините, в които вярваше?...Валеше дъжд...тя 
плачеше, те си разказваха тъжна история.

Светлозара Христова, 11 “г” клас

Тъжен спомен

Имаше един стон, едно видение в мрака,
луната се бързо прикри.

Тишина облъха лицата - тъжи тя, все още и тежи;
на спомена глухи в сърцето, таз истина груба седи.

Едно клето дете е потърсило в морето - своите съдбини
и е отпътувало далеч, без да се прости.

Сестрата сега гледа към небето и моли Бог да я спаси
от бледните лудости, почиващи в помислите на тез тъй живи 

очи.

Сплетени ръцете в молитва - тялото лети!
Светлозара Христова, 11 “г” клас
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Страхът е страх от себе си, от миналото и от бъдещето
Сартр

Дали е възможно да не се страхуваме от дълбините на 
вселената, която представляваме!? Трудно, поради една единствена 
причина - възпитават ни в ситуации на страх. Близките, които 
ни осъждат заради проявената от нас несъобразителност или 
нерешителност в дадена ситуация (не е нужно да сме сбъркали 
наистина, достатъчно е те да вярват, че ходът в житейската ситуация 
е погрешен и ние да повярваме на тяхната относителна логика) 
спомагат за развитието на ленивостта на собствената ни мисъл. 
Ние започваме да не се интересуваме от пределите на душевните си 
измерения, точно обратното опитваме се да избягаме от световете, 
на които принадлежим и търсим одобрението за делата си от 
ближните. Изпитваме боязън от разбулването на истината за това, 
което представлява нашата същност. Виждаме я неясна и това ни 
плаши (нали сме свикнали с фактологичността предложена ни 
от реалността). Състоянието, в което се озоваваме бих нарекла 
безплодие на въображението, предизвикано от масовото внушение 
на идеални модели, които да следваме.

Не смеем да се обърнем назад към своето минало, защото 
образите и картините от изникващите действителности навяват 
спомени за йерархичност, авторитарност или просто отсъствие 
на наши мисли там. Страхуваме се да посещаваме световете от 
„нашто недавно”, защото често спомените ни карат да се чувстваме 
уязвими, жертви на „съдбата” (добре знаем, че сме жертви на себе 
си). Ние търсим!? - ето „на помощ” идва страхът, за да затвори 
всички вратички на възможност за усъвършенстване.

Алтернативното ни бъдеще е също изпъстрено със съмнения...
форми на страх...най-вече от смъртта. Притеснява ни идеята за 
краят, за неизвестното пространство на отвъдното, за телесната 
болка. А душата умира ли?...Има ли смисъл от страха тогава? - не 
сме ли отново свидетели на поредното жестоко внушение, което 
води до собственият ни крах!

Страхът е избор - изборът да търсиш отвъд себе си. А смирението 
е пътят към себеоткриването. Мостът това е стремежът.

Светлозара ХРИСТОВА, 11 “г” клас
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Балконът ми говори

Следобед е… Балконът ми говори.
На мене – слепия – разказва за живота;
за изгреви, посрещнати без щори,
за залези, проводени с охота
до гарата… и обещали да се върнат;
за небеса, по-нежни от коприна,
които галят и сърцата от цимент;
за птици, пеещи в комина,
за просяци без пукнат цент,
но със трохи в джобовете – за гълъби...;
за пътища, обрасли със съдби,
за куфарите, вечно пълни със надежди,
за хора грешни и потайни, ала нивга зли,
за смехове, кавги, раздели, срещи,
редуващи се без закон във недоплетените прежди…
Събудих се. Балконът спеше.
Завих го през глава и се прибрах.
На заранта разбрах, че съм прогледнал.
Приготвих куфара, излязох и запях.

Мартин ВЪЛЧЕВ, 12 “а” клас

Есента се завръща

Есента се завръща със букет от гергини,
с натежали от грозде лозя.
Есента се завръща, с нея – моите рими…
Песента ми отново се лее в нощта.

Есента се завръща, среброкоса и нежна,
с аромата на свежо непорочно вино
Есента се завръща, тъжна и безнадеждна,
и сърцата опива с благовонно миро.
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Есента се завръща и във нашата къща,
с посивели коси, с помирени души.
Есента се завръща, твоят глас ме обгръща
и ме моли смирено: “Остани… остани..!”

Есента се завръща като валс в полунощ.
Две сърца се прощават и виното горчи.
Есента се завръща със божествена мощ
и ни спомня за идущи, пълни с студ зимни дни.

Мартин ВЪЛЧЕВ, 12 “а” клас

Сърце в саксия

Сърцето си засаждам във саксия,
че болно гледам го да крее в гроб телесен.
Дано и Бог да го дари с благословия
за нов живот, за кърваво-безплътна песен,
ИЗПЯТА НАД ПРЪСТТА...
Със спомен за любов през ден поливам
и то е жадно, а болест се с слюбов лекува.
Кръвта преливам в каменна саксия,
а сам безкръвен във душата си жадувам
СЪРЦЕ ДА БЯХ...
И ето, третата година,
в саксията израства карамфил.
В пръстта се ражда и загива
сърцето-цвете – тоз подарък мил
ОТ ГОСПОДА...
Сърцето си погребвам във саксия –
пред болест вечна миг живот е песен.
Аз моля само, Боже, възкреси я
На карамфила песента наесен,
ЗА ДА МЕ ИМА...

Мартин ВЪЛЧЕВ, 12 “а” клас
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Завръщане

Да се завърнеш... но къде?
Когато пътищата вече са изминати.
Когато песента ти се опитва да замре.
Когато няма даже жар в комините.
Когато давиш се във кърваво море,
облечен в чумата “единствено” с любов.
Да се завърнеш... но къде?
Когато майчица продала е имота,
за да спаси душата от позор.
Когато счупени сълзят иконите –
последен пристан за изстрадалия взор.
Когато всеки спомен е илюзия.
Да се завърнеш... но къде?

Във себе си си връщай, скитнико,
където пътищата са без край.
Във себе си поспри и вслушай се,
но не заключвай новопостроения си Рай.
А закърпи балтона си със обич
и приготви за чумавите нежност.
Скови си лодка, сътвори си музика
и приюти света във свойта свята крепост.

Мартин ВЪЛЧЕВ, 12 “а” клас




