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На 19.03.1971 г. излиза първият брой на списание „Устрем” 
– един от символите на

У п о р с т в о т о
С и л а т а
Т р е п е т а
Р и с к а
Е м о ц и я т а
М и с ъ л т а за поколения, 

съхранили славата на I V Е Г ”Фредерик Жолио - Кюри”

- Не знам какво разбирате под думата „слава” – рече Алиса. 
Хъмпти-Дъмпти се усмихна надменно. 
- Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да 

кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе!
- Но „слава” не значи „добро унищожително доказателство” 

– забеляза Алиса. 
- Когато аз употребявам някоя дума – каза презрително 

Хъмпти-Дъмпти – тя означава точно това, което аз решавам да 
означава, ни повече, ни по-малко. 

- Въпросът е – каза Алиса – дали можете да накарате думите 
да означават толкова различни неща. 

- Въпросът е – отвърна Хъмпти-Дъмпти – да си господарят. 
Това е всичко.
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Песента на единака

Щом листопадът в моите гори
с безплътните си дрипи те погали,
до някое дърво за миг поспри 
и чуй – надува вятърът пищяли.

С очи на рис, на вълк и на елен
аз подир теб се щурам – като улав,
приижда мрак – а в тъмното за мен
ти просто си един прекрасен улов.

Под месеца зелен и жълт и син,
на хвърлей вик край тебе е мъртвило.
По-бял от колумбийски кокаин,
покрива те снегът, момиче мило.

И ако аз не ти подам ръка –
да минеш с мен през мъртвата кория,
ще се разминем в този свят така,
че цял живот със вълчи вой ще вия.

Неукротим. Опасно луд. И сам.
Сирак на светлината. Син на мрака.
Дали ще видиш в тъмното – не знам –
бездънните очи на единака?

Листопад
Когато тръгнеш някой ден – 

и се изгубиш в листопада,
мисли за мен. Мисли за мен, 

девойко хубава и млада.

Като за стар и страшен вълк,
познат от приказката смешна,

си помисли, че съм дошъл
Червена шапчица да срещна.

Мисли за мене – шипков храст,
щурче, което къса струна –

и в твоя сън ще вляза аз,
щом Бог рече да те целуна.

Защо не съм и аз поет,
че да ми стигне таз награда –
да бъда мъж, роден с късмет, 
да мина с теб под листопада.

Дори часът на снеговея
да ме застигне насред път,

мисли за мен – и ще живея.
За теб. Дори и там, отвъд.
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Полиглот

Когато (след поредица от болници) 
престъпи кръчма в чужда столица 
и гузно се опитваше да вникне 
в славянската душа на водката 
дочу възкръсващ зооморфен бог 
да млясва “ОЩЕ” на изчезнал праезик. 
Шампанското застреля самотата, 
вишновка го посипа с цвят, 
благослови го стар бенедиктин 
и въпреки свирепите прозевки 
видя живота си в розе. 
Езикът му преплува виното 
и се разхлипа на ръкава му, 
конякът зъбите му сдави, 
заоблачи небцето му мастика, 
а пяната на биреното руно 
в калъф постави гласните му струни. 
И онемя на двадесет езика. 

Станислав ГРАДЕВ
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* * *

КОГАТО ВЛЕЗЕ (КОТКА ЛИ) ПО КОТЕШКИ, 
пияницата вдигна тост, 
монахът се прекръсти “Господи!”, 
а стражата очите не залости. 
Защото влезе (котка ли) по котешки, 
самоубиецът есето поотложи. 
Факир бръснарските му ножчета 
преглътна като прасковени кожици. 
И щом излезе (котка ли) по котешки, 
тълпата в черепа ми се потули, 
а в мен остана само глухият 
и сляп ловец със сак за пеперуди. 
Въобразил навлизане в живота ми. 

Станислав ГРАДЕВ
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Добрите приятели имат билет за връщане,
дори да вървя по път, който не свършва.
Добрите приятели имат сърце и къща,
в която преспивам, неуспяла или прекършена.

Добрите приятели стискат ръката ми смело.
Не усещат грапавините. И настръхналата ми кожа.
Добрите приятели гледат в очите и стрелят
онези думи,които раздират ме като ножове.

Добрите приятели искат да бъда обичана.
Търсят утрото с мен. И не ги плашат тръните.
Добрите приятели името ми без срам изричат.
Носят ми огън с ръце, ако зима навън е.

Добрите приятели не питат кого прегръщам.
И дали съм достатъчно силна, а дават ми сила.
Добрите приятели с вино сълзите ми бършат.
И гнева ми изпиват. И думите ми красиви.

Добрите приятели са до мене винаги.
От любов. И от болка. И от спомени тежки.
Добрите приятели ми подаряват книги.
И ме носят в сърцата си с ветровете човешки.

Добрите приятели имат резервни криле -
да крепят надеждата в мен. И назад не поглеждат.
Добрите приятели ме завиват нощем с небе.
А на сутринта са отново добри и нежни.
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Разплитам нишките и търся думи.
Следите им събирам под коси от дъжд.
И миговете търся, и огньове лумнали,
сърцето ми горили нощем неведнъж.

И майстор търся си - да ми иззида къща.
Светец - да пощади душата ми белязана.

Пристанище - да ме дочака. Лодка - да ме връща.
И извор - да изпълва шепите ми празни.

Очи-да ме поглеждат нежни като залез.
Земя - за да стоя изправена пред бога.

Винар - да ме опива.Слънце - да ме гали.
Мъдрец - да ме научи да не искам много.
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Продавач на чувства

- Продавате ли чувства, 
с аромат на карамфили? 

- Това е щанд за зеленчуци, 
отсреща има карамфили. 

- Не, не! Чувства търся, 
приближих се и ми замириса - 
та реших да ви запитам. 
От къде аз мога да си купя? 

- Господине, да не ви заритам! 
Чувства искал да си купи... 

- Е, как така? Не може да не ви ухае? ! 
Не мога точно да определя, 
но сякаш злоба тук витае. 

- Ела, ела... една злоба ще ти дам - 
и то безплатно, на промоция е тя сега! 

- О, прекрасно! Но в момента 
друго чувство искам аз да си платя. 

Продавачът се ядоса
и клиента си подгони, 
а отсреща просяк
аромат усети - на бонбони. 

На щанда с карамфили
и шарени цветя, 
просяк купи си червени рози, 
а със тях и любовта...

Нагризана луна

Вселената без черни дупки
дали усеща своите планети? 

Щом губят се минути, 
а със тях и часовете

във безкрая, вечността
е просто някаква реалност. 

Странник без лице премина, 
ала жаден бе, 

и вместо да подмине
Млечният бял път
реши да го изпие - 

и света така
остана без посока, 

и без пътища... 
А може би от Марс
се чуваше китара. 

Дали забравена цигара
го е прогорила? 

Че със него и луната, 
и ние да си мислим

долу на земята, 
че от кашкавал е тя, 

и всяка вечер някои я гризе...?
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Ботев

Тук ме е майка
родила
с мляко закърмила, 
тук в този град
отраснъл съм под Калоферски небеса. 

Тук ме е баща
научил първа дума да пиша, 
Как човека да обичам - 
тоз, който създал е
родното българско слово. 

Тук е Балканът закрилник, 
напоен с кърви на младите момци - 
лъвове смели, безстрашни, 
непреклонни пред тежка тирания. 

Георги БЕРОВ, 10 „б” клас

Къде си ти? 
 
Къде си ти? Къде съм аз? 
Приседнал аз до теб да бъда, 
а очите ти красиви да рисувам
в бъдещите мигове щастливи. 

Казват, че съдбата свързвала
тез, които се обичат, 
каква е таз любов необяснима, 
тъй търсена и неосъществима! 

Къде си ти се питам аз? 
Продължавам да се питам, 
в тоз късен декемврийски час! 

Георги БЕРОВ, 10 „б” клас
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Път към Луната

Дивото зове 
Луната пее, сърцето бие лудо 
Сковано е бледото небе, 
Сякаш посиняло от студа, не от друго. 
Луната с шепот поздравява 
И превръща всеки поглед в лед, 
Сякаш пее, тихо заклинава 
Диамантите да се превърнат в смет. 
Дивото зове, 
Втренчена зеница в една точка пулсира. 
Събират се всички светове 
В лунният сърп, но покой не намират. 
Не ще го спре никой тук 
Да открие стъпките и по тревата, 
За да следва шепотът и глух, 
Златно кълбо тя търкулна в росата... 
Зад всеки храст се крие тайна надежда, 
Нежен прашец го нагоре повежда. 
Но трепне нещо, 
нишката скъсва, 
Нещо човешко, 
Стълбичката към небето прекъсва... 
Няма я вече магията, 
Но той не ще се откаже, 
Студа отново извиква тя, 
Едва надеждата успя да се покаже. 
Той вкопчи се в нейните криле, 
Твърдо решен е, 
С нея ще достигне тъмното небе. 
Тази надежда е само илюзия, 
Не ще го отлепи от земята. 
Но той е творец, живее в илюзии, 
Ще мечтае, ще чертае път към Луната. 

Милена СИМЕОНОВА, 10 „б” клас
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Кой открадна съня на Луната? 

Сияе Луната, 
Окичена с венец от звезди. 
Усмивка непозната 
На нейните устни блести. 

Брилянти в косата се губят. 
Оставят тънки следи, 
По лицето мраморно - бяло, 
Две три студени сълзи. 

Въпреки усмивката 
Лицето и мрачно стои. 
Леден поглед, 
Кристални сини очи. 

Сълзите стичат се, падат в тревата. 
Падат, превръщат се в черни змийчета. 
Крият се, мълчат и не казват 
Кой открадна съня на Луната. 

С поглед направи я пленница своя, 
Със сребърна верижка я окова. 
Изгуби тя съня си в покоя 
На очите му, как, сама не разбра. 

Кой има власт над Луната? 
Кой има нейните сини мечти? 
Някой, промъкнал се в небестана стая, 
Някой, повярвал, че ще полети

Милена СИМЕОНОВА, 10 „б” клас
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Съвършенство

Онази вечер чух звездите как си шепнат, 
и вълните полудели как се сливат във едно, 
а пясъкът морето нетърпеливо как докосва. 
Онази вечер усетих как вятърът ухае, 
и мирис на красиво утро ми донася, 
а на сълзите мои дирите закрива. 
Онази вечер, може би на онзи плаж, 
загубих аз сребърните си пантофки. 
А тази вечер бягам боса по морето, 
бягам след единствената си любов. 
Ако бих могла до бягам по - бързо, 
всичко щеше да бъде различно. 
Ако бяхме съвършени, колкото плажът и морето, 
може би любовта ни щеше да продължи вечно. 

Антонина ТАШКОВА, 10 „б” клас

Подай ми сърцето си
Носи го в ръцете си
Облени от кръв. 
Прероди и душата си
Изгори същината си. 
Преди болката, самотата 
Разгърни празнотата. 
Мразя лъжата 
Любовта ми отнема властта. 
Губя мечтите си 
Вечер при пълна луна. 
Крилата ми паднаха
В деня на страшния съд
Очите ми молещи, 
Гледат те за последен път. 
Подай ми ръцете си... 
изгубих сърцето си...

Гергана МАНОВА, 10 „ж” клас
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Портрет

Оглеждам се зад счупеното празно огледало. 
Танцувам тайно всяка нощ 
С кръжащи сенки 
На изнемощяло цяло
С потискащо желание за мощ. 
С открития горещи и мечтани. 
С безброй искрици пръснати в ноща. 
Издирам и развалям всичко що ми пречи
Поканвам нежно любовта. 
Вратите на сърцето си отварям, 
Изгонвам просто своята душа. 
Жадувам да привкусвам
На болката страха...

Гергана Манова, 10 „ж” клас

* * *
Ще изхвърля изгнилите ябълки -
плод на болни, изтекли мечти,
ще заключа това си съзнание,  
не прокъсано, дрипа почти. 

Ще намразя останките кални
от подхвърлен ми утрешен ден,
ще вали дъжд от шепоти жални,
ще умре стиха вчерашен в мен.

Ще крещя, ще беснея, ще плача,
ще дера свойте слепи очи,
а след туй ще замръкна със здрача,
ще се взра в белозвездни лъчи.

Ще обвия с надеждата бяла
омърсената дрипава плът,
ще събудя душата заспала
и светлинна пак ще летя…

Лора ТЪРКОЛЕВА, 11 „г” клас
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“Дръзки”

В една нощ  ноемврийска, мрачна и студена
В която турската флота бе напълно разгромена
Една победа, велика, прекрасна
Що остави в сърцата диря трайна
И постави своя белег в историята безкрайна
Една победа, пример за смелост антична 
Спечелвайки си слава безгранична
Една битка люта ожесточена
Над враг по - силен спечелена
Четири български кораба, малки и бързи
Но по характер безумно дързи
Четири торпедоносеца, 
Отправят се в морето обширно
Получили съобщение ефирно
Да заловят или потопят вражия флот
Състоящ се от един крайцер голям и висок
И няколко малки контраминоносци
За гняв на наште торпедоносци
И ето ги родните кораби димящи
Начело със флагмана “Летящи”
“Смели” го следваше покорно
А “Строги” пореше морето просторно
И най - накрая плаваше кораба
Чиито паметник стои край военоморския музей
И чието име в нашта памет грей
“Дръзки” се казваше той

“Летящи” даде първия залп торпеден
отвърнаха му с обстрел артилерен
“Смели” и “Строги” пуснаха свойте торпеда
но не постгнаха тъй желаната победа
тогава мичмана Георги Купов
дръзко поведе кораба свой
към момента в който “Дръзки” стана герой
и на 50 метра разстояние 
даде своя изстрел причинил толкова страдание
на турския крайцер злощастен
и от тихото море единствено спасен



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

22

Тази морска победа
Над противник многократно по - силен
От българския флот окрилен
С чест и достойнство
Нанесла силно морално безпокойство
На турския флот друг път не посмял
Да се покаже на хоризонта бял 
И да приближи българския бряг
За да не бъде обърнат отново в бяг
Защото още помнят
Кораба причинил им толкова яд
“Дръзки” се казваше той

Дилян ДИМИТРАНОВ, 11 „а” клас

Вечер

Вечер, тъй прекрасна вечер, 
скрий ме в своите недра, 
отведи ме някъде далече
безброй звезди да събера. 

Не ща да чакам утринта, 
А с жаден трепет да живея, 
да остана тук в нощта, 
със звездите и луната да се слея!

Вечер, тъй прекрасна вечер, 
скрий ме в своето небе
и дари ме със простора вечен - 
звезда да стане моето сърце. 

Стела БОТЕВА, 11 „ж” клас
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Самота

Обичам самотата, защото тя е най-вярната ми любовница. Но е 
много плаха и свенлива. Често дори непостоянна. Усетили дори само един 
поглед вперен в мен се отдръпва и бяга наранена. Сякаш не и е до болка 
известно, че сме обречени един на друг. И ето загубих я за пореден път. А то 
било само хаотичен поглед на случаен минувач изгубен в тълпата. И след 
това ми е нужно толкова време, за да я обедя отново, че я желая повече от 
всичко, да не ме изоставя отново. Толкова е недоверчива. Защото винаги 
е била отхвърлена, презирана... и слаба...слабостта си прикрива със сестра 
си... Болката... неразделни винаги. Когато е бясна разкъсва душата ми. 
Раздира я бавно малко по малко. И следите после избиват по тялото ми. 
Може да съм много силен, но пред нейната обреченост коленича молейки 
за милост...защото изостави ли ме още веднъж, вече няма да оцелея...
болката ще ме погуби завинаги с едно последно любовно желание. 

Гергана МАНОВА, 10 „ж” клас

Червените луни

Червените луни...
Нощта бавно се спуска и тихо обгръща иначе шумния град...
Всичко вече замира в нощната пустота. Мечтите заспиват забравени 

дълбоко в душите на бързащите хора. Изгубили вече смисъла на 
съществуването си... 

Но тази нощ едва ли ще е като всяка друга... мрачна да, самотна - 
донякаде, но в никакав случей обикновена. Може би вече нищо няма да е 
същото. А може би трябва да внимаваме какво си пожелаваме. 

Красотата на самотата се състои в това, колко лесно можеш да 
разбереш себе си. Но едно самотно сърце трудно успява да разгадае 
дори собствените си мистерии. Полу - разбито, наранено и голо пред 
собствената си лицемерност, то, се чувства толкова зле, че дори незнае 
думите за състоянието, което го е навестило. Обича да обича, да отдава 
цялата любов, която може да събере в малките си кухини, които са толкова 
безкрайни. Обича и да мрази понякога, когато е само, когато го е страх , 
когато теб те няма наоколо... 

Тази нощ ще бъде специална и по още една причина - защото 
то усеща, че ти си някаде наблизо и го зовеш, защото имаш нужда от 
топлината му. За да можеш отново да почувстваш червените луни.....

Тази нощ ще пея за теб. За да проумееш най-накрая колко е ценна 
близостта в този така отчужден свят на човешка безсмисленост. Защото ти 
вече бе забравил за всички земни съвсем нормално - човешки стойностни 
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изживявания. Те напуснаха живота ти още преди смъртта на червените 
луни...Може би, защото ти им позволи да си заминат. Замисли се... не беше 
чак толкова отдавна. Просто човешкия прогрес ни отдалечи от човешките 
ни чувства, но не можа да убие всичко първично в нас. И жаждата за 
обич, искрена, чиста, кристална обич, все още е някаде там дълбоко. 
Просто трябва да и позволиш да излезе и да осмисли пътя ти нататък. 
Не се притеснявай никой няма да те опрекне. Може би, защото всички 
са забравили миналото си, и не точно него колкото смисъла, с който са 
живели, решили са, че това вече не е нужно...

Тихо! Тихо! Това е мигът и само ти можеш да решиш как да 
продължиш. 

Червените луни изгряват бавно над хоризонта, за да затуптят в едно 
неразделно цяло, което е забравено от векове... 

Но спомените, за това са спомени съпътствани от болка... 
Мечтите са, за това, за да изградят отново живото ти... 

Гергана МАНОВА, 10 „ж” клас

“Който критикува придирчиво другите, работи над своето 
самоусъвършенстване. ”

Артур Шопенхауер

Старата гръцка дума за критика има нравствен смисъл. Тя означава 
оценка, разбор на дадения проблем, а дори и един вид отсъждане. 
Хората, притежавайки вечния осъзнат или подсъзнателен стремеж към 
съвършенство, използват ежедневно критиката като начин да изразят 
недоволството си от света, който е далеч от техния собствен идеал за 
него. Защото съвършенството не представлява нищо друго освен един 
недостижим идеал. Но, въпреки че съвършенството е непостижимо за 
хората, то поне самоусъвършенстването на отделния човек до определена 
степен е възможно. А какъв по-добър начин за постигането му от критиката, 
насочена срещу останалите? 

Според древногръцките философи Платон и Аристотел, критиката е 
“способност да различаваме”. Когато хората отправят упрек към това, което 
смятат за неправилно или не харесват у другите, те всъщност си създават 
ясна представа за правилното и грешното. Разграничавайки доброто 
и лошото за тях, те могат да изберат своя път на самоусъвършенстване. 
Накъдето и да поеме през живота си човек, неговата основна осъзната 
или неосъзната цел е да направи дори и малка крачка в посока към това, 
което представлява за него идеала. А самоусъвършенстването е именно 
достигане на някаква степен от скалата на собственото ни виждане за 
съвършенство. 
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От една страна хората значително се различават по своите възгледи, 
убеждения и мисли. Но от друга - те си приличат. Всички имат положителни 
качества и недостатъци в характера. Когато човек открие онова, което не 
харесва у другиго, то веднага се превръща за него в недостатък и обект 
на критика. Но в почти всички случаи се оказва, че критикуващият има 
същия недостатък като подложения на упрек. Следователно хората, 
критикувайки това, което не харесват у другите всъщност упрекват непряко 
и самите себе си. По този начин те правят първата крачка към собственото 
си усъвършенстване. 

В някои случаи критиката може да бъде породена от завист или 
желанието на човек да притежава това, което няма. Тогава той, упреквайки, 
всъщност получава стимул да постигне това, което е предмет на неговата 
критика у другите и в същото време представата му за съвършенство. 
Например главният герой от романа на Ги дьо Мопасан “Бел ами” отначало 
е беден и неизвестен в обществото. Това е причината да критикува и презира 
заможните и влиятелни личности за тяхното богатство и известност. Но 
именно в собствените си упреци той намира стимул и воля да се издигне в 
обществото, което за него представлява самоусъвършенстване. 

Една друга, по-висша степен на самоусъвършенстване може да 
бъде постигната чрез публичната критика, отправена към обществените 
идеологии. Например, Мартин Лутер, като упреква католическата 
църква в продажност, разкрива пред останалите несъгласието си с 
досегашните догми и се бори срещу това, което счита за погрешно. 
Създавайки нова доктрина - протестантството, той постига някаква степен 
на самоусъвършенстване. Лутер достига, обаче още по-висша степен на 
своята идея за съвършенство. Като прави своята доктрина достояние на 
цялото общество, той убеждава своите събратя по религия в правотата си. 
Така, усъвършенствайки и другите хора от обществото, Лутер постига по-
висша степен на своето самоусъвършенстване. 

Критиката е част от ежедневието, благодарение на която от една 
страна хората не остават безучастни към случващото се около тях, а от 
друга - се опитват да променят света, според своите разбирания, към по-
добро. Критикувайки придирчиво другите, ние работим осъзнато или не 
над своето самоусъвършенстване. 

Елена ПАСКАЛЕВА, 11 „а” клас
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Да действаш, значи да бъдеш
Лао Дзъ

Действието е свързано с целия съзнателен живот на личността. 
Чрез него най-ясно се изразяват мислите и чувствата на хората. Лишени 
от него, те се превръщат в еднотипни същества. Най-точно разкриващата 
важността на активността фраза, е мисълта на основателя на даоизма Лао 
Дзъ “Да действаш, значи да бъдеш”. 

Най-значимият вид дейност е трудът. Той съпътства целия 
исторически път на развитие на човешкото общество. Даже според 
еволюционната теория на Дарвин трудът е формирал човека. Той е 
осъзнателно, необходимо действие. Характеризира се не само с материални, 
но и с духовни измерения. От една страна развива както физическите, така 
и умствените способности на индивида, от друга - осигурява жизнения 
стендарт, но позволява и разгръщането на творческите заложби и 
реализацията на човека. Действието осигурява не само оцеляването на 
личността в сложния обмен на процеси с природата, но и позицията й 
в обществото. Трудът се превръща в стремеж към усъвършенстване и 
възход. 

Всяко действие е неделимо от индивида, то го характеризира и 
изгражда като личност. Дори и еднотипните, ежедневни операции се 
извършват по различен начин от всеки. По отношение на действието, 
личността не е принудена, тя е свободна да взема самостоятелни решения. 
Но много от хората не го правят, често те изпълняват нареждания, работят 
рутинно, механично, без желание и мисъл. Подобно отношение обезмисля 
съществуването, личността деградира, губи ценни човешки качества, 
лишава се от отличаващата всеки фраза “ да бъда”. 

“Да бъде или да не бъде “чрез действието е морален избор на 
индивида, независимо дали е свързано с трудовите операции, или със 
свободната активност. Мисълта на Лао Дзъ “Да действаш, значи да бъдеш” 
показва, че този въпрос вълнува човешкия дух отдавна не само като 
екзистенция, но и като философска дилема. Разрешаването й е в полза на 
съзнателното, градивно, творческо действие. 

Христина ПЛАМЕНОВА, 11 „а” клас
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Това, което не ме убива, ме прави по-силен

„Това, което не ме убива ме, прави по-силен!” - колко добре го е казал 
Ницше! Ироничното в случая е, че явно тази максима не се е отнасяла за 
неговото битие. Ще попитате защо? 

Добре, нека ви разкажа една малка част от живота му или по-скоро 
неговият завършек:

Преди последният му нервен срив през 1989 година, Ницше е 
станал свидетел как кочияш бие стар кон. Изпълнен със съжаление за 
животното, той се втурнал да му помага. Други казват, че нервният срив 
е настъпил, преди той да може да защити бедното животно. А третата, и 
може би най-достоверна, версия е, че той е бил намерен на улица, плачещ 
неконтролируемо и обвил ръце около стар кон. Каквато и да е истината, 
едно е сигурно: той е върнат в своето жилище, където негови приятели по-
късно го откриват свирещ на пиано с лакти и пеещ истерично. 

През същата тази 1889 година той написва възмутителна 
автобиография, озаглавена „Ecco Homo”. Тя напълно показва рухващия 
разум. Биографията съдържа глави със заглавия: „Защо съм толкова умен” 
и „Защо пиша такива невероятни книги”. 

В същност трябва да отбележа, че късният период от живота на 
Ницше е прекаран във вегетативно физическо и умствено състояние, за 
което повечето хора смятат, че е причинено от ранна фаза на инфекция 
със сифилис. Наистина - нервният срив не го е убил, но никой не смее да 
твърди, че го е направил по-силен. 

Хубаво звучат думите на гениални философи, нали? Но ако самият 
техен живот не показва, че могат да бъдат действителност, как тогава да 
им повярваме, да следваме примера им?

Никоя жена не е по-силна след, като е преживяла изнасилване. 
Никой не е по-силен, след като е бил ограбен и пребит. Никой не е по-
силен, след като са убили близките му. 

Нима един войник, залягал в окопите, влачил се в кал, прикривал 
се с трупове на убитите си другари е по-силен след като е оцелял? Нима 
той може да продължи живота си като нормален човек? Да забрави 
всичко изведнъж? Да не си спомня ужаса на войната, да не си спомня 
извращенията? Не вярвам!

Е, все пак, ако изхождаме от виждането, че всичко е относително, то 
тогава може би има варианти, в които ставаме по-силни. Само този, който 
е паднал, знае как да падне следващия път, за да не го заболи. 

С упражнения идва опитът. Но много зависи и какви са били 
упражненията. А, те в повечето случаи са трудни и не ни нанасят 
непременно вреда, но не ни и правят непременно по-силни, а просто 
оставят една тъмна диря в непознатите дебри на човешкото съзнание. 

Даниел ДИМИТРОВ, 12 “б” клас
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Хората до такава степен са неизбежно безумни, че би било 
друг вид безумство да не си като тях

Паскал „Мисли”

Струва ми се рядко възприемаме ближните си като уникални 
създания; като обекти, носещи неповторимо вдъхновение при общуването 
си с тях, като вселени пълни с познание, от което можем да черпим (разбира 
се при един хармоничен контакт, т. е. като разкриваме себе си в пълнота - 
доколкото това е възможно). По-често срещано явление е категоризирането 
и оценяването на поведението на околните, съобразно всеобща, но напълно 
условна система от критерии. Моделът на функциониране на тази система 
не е неясен; той подлежи на анализ и дълбинно вглеждане, което обаче 
никога не е обект на нашите разсъждения, но, за да не бъдем толкова 
крайни - рядко бива такъв. Често действаме, подчинявайки се на вътрешни 
инстинктни вдъхновения, и по-рядко, след като сме разсъждавали върху 
постъпките си, след като сме обмислили поведението си при общуването с 
някого. Склонни сме да съжаляваме, да завиждаме, да обиждаме, но не и да 
съчувстваме, да споделяме, да обичаме. Причината е в първосигналността 
и лекотата, с която отсъждаме. 

С помощта на система от критерии, формирала се у нас с течение на 
житейския ни път, хората, с които по един или друг начин случая...съдбата...
проникновението ни е срещнало, попадат в различни графи, изработени от 
нашето съзнание: първа графа - човек със старомоден поглед върху живота; 
втора - човек с ексцентрични възгледи за света; трета - романтичен тип, 
хвърчащ прекалено високо в облаците; четвърта - абстрактно изразяваща 
се персона с философска нагласа към битието; пета - човечец, тих и кротък 
по природа, но следователно безинтересен за общуване...Списъкът никога 
не може да бъде довършен, той е толкова дълъг, колкото са обитателите 
на планетата и толкова богат на графи от идеи, колкото богати са техните 
въображения, но и колкото внушени модели са възцарували в техните 
съзнания. Но едно е ясно, че, попадайки в коя да е от графите, ти биваш 
квалифициран като различен, като „издънка” от някакъв безмълвно приет 
идеал за човека и неговото поведение. А нима е възможно да има идеал за 
човека? ! - Човекът, който не е сътворил сам себе си, създава универсален 
модел, в чието съвършенство сам вярва! 

Фактът е, че си осъден, без да бъдеш разбран, което от своя страна пък 
е безумство. Но хората се чувстват силни така, усещат някаква вътрешна 
мощ: нейно превъзходителство гордостта, която ги подпомага всячески 
да произнасят присъдите си заради твоето различие - на глас или чрез 
поведението им към теб.

Следователно, за да не се превърнеш като тях, за да не заработи 
и у теб механизмът на някакво горделиво достойнство, ти не трябва да 
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демонстрираш своите „странности” (привички на душата). Вярвам, че 
може да проявяваш себе си, без да бъдеш лицемер спрямо другите, но и 
без да бъдеш безумец, като не подражаваш на хората. Достатъчно е, струва 
ми се, да си поставиш като цел, като привичка в живота, да избягваш 
да изразяваш граничните, крайните твои емоции, да не се опитваш да 
налагаш смислите, които те вълнуват; всъщност да търсиш благодатната 
среда - да си искрен, без да парадираш с искреност. Защото - безумството 
да бъдеш като другите, е равносилно на безумството да не уважаваш себе 
си. 

Светлозара ХРИСТОВА, 12 „г” клас

„Серафим” или Йовковата вяра в доброто

Героят Серафим от едноименния разказ на Йовков ни разкрива в 
пълнота какво означава да бъдеш добър и милосърден към ближния, да 
твориш добро според предписанията на христовата вяра, без да очакваш 
нищо в замяна. Сюжетната линия е максимално опростена и така тя твърде 
наподобява действителна случка, в която всеки от нас, рано или късно, би 
могъл да попадне. 

Главният герой притежава чертите на „чудноват човек”, на пришълец 
от друг свят. Самото му име е обвързано с ангелското, с онова безплътно 
същество, което изпълнява божията воля. Огромното закърпено зимно 
палто на фона на дребното слабо тяло подчертава крехкостта на Серафим. 
А носенето му през лятото е белег за другост. С начина си на живот той не 
се вписва в общоприетите рамки. Затова и остава неразбран от кръчмаря 
Еню, когато предпочита да спи на открито. Еню си обяснява поведението 
му през собствената си мяра със страха да не бъде обран. Той не предполага, 
че човекът, от чиито ръце се хранят птиците, се слива с космическата 
хармония, с духовната пълнота. 

А моментът, в който Серафим дава изработените на непозната, 
чертае и основния момент на различие между неговите ценности и тези на 
прагматичния кръчмар. Той помага на Павлина, което Еню, кръстникът й, 
отказва да стори. Смайваща е постъпката на Серафим, за когото може да се 
предположи, че се нуждае от парите. Но той гради царството си на небето, 
а не на земята и често дава парите си на другите. За него това, което му 
дарява смисленост и радост, са не състоянието или външният вид, а да 
откликне на отсрещното човешко същество в нужда. Този, който изглежда 
външно крехък е закрилникът на слабите, той е вътрешно свободен да прави 
добро, защото не робува на низки и нетрайни страсти. Йовков разбира 
доброто като присъствие на Бог в нас, разкриващо се в любовта към човека, 
определяща отношенията между хората. Милосърдието, добротворството 
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са възвишени нравствени ценности, които могат да ни посочат пътя към 
радостта на хармонично изживения земен живот. Затова Серафим, винаги 
сам и чужд, всъщност никога не се чувства самотен. Негов дом е старото му 
закърпено палто, което го топли със спомена за стореното добро на някоя 
нещастна душа. 

Жестът на добро в разказа е вълнуващо естествен, у нас остава 
първоначалното впечатление, че всеки от нас би бил способен на подобна 
солидарност с болката на другия. Но защо тогава реалността е различна? 
Трайната тъга на Йовков ни дава отговора и на този въпрос: като Еню, 
приковани в собствените си делнични светове сякаш сме заровили 
надълбоко частицата ангелско в душите си, оцеляла след грехопадението. 
Онази, която би могла да ни обвърже по най-истинския начин със 
същностите на другите и да ни извади от самотността. 

Доброто в Йовковите текстове е съществуваща реалност. Тя 
зарежда с вяра в него всеки с индивидуална воля да се противопоставя на 
поглъщащата ни всекидневност. Рисувайки образа на странника Серафим, 
Йовков споделя вярата си, че хора като него, опазили в своя свят доброто 
и любовта, съществуват, за да не помръква светлото и за тръгналите по 
грешния път. 

Ивелина МИХАЙЛОВА, 12 „г” клас
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Чудни сънища

Имало едно момиченце, което се казвало Мария. Тя вярвала, че 
всичко вълшебно съществува. Вярвала, че има еднорози, феникси, русалки 
и други подобни и красиви същества. 

Започнала да убеждава всички, че те наистина съществуват. 
Една вечер, когато си лягала, майка й казала:
- Мари, миличка, стига вече с тези приказки за вълшебства, защото 

те не съществуват. 
- Аз вярвам в тях и съм сигурна, че ги има! - отвърнала Мария. 
Майка й я завила и й казала да си избие тези неща от главата. И 

детето заспало. Започнало да сънува странен сън. 
Тя вървеше по една горска пътека и изведнъж чу шум зад един храст. 

Малко се стресна, но отиде да види какво има там. 
Зад храста стоеше чудесен бял еднорог. Мария се приближи и го 

погали, а той не избяга и дори я близна по ръката. 
И тогава момиченцето усети как тялото й се издължава, ръцете и 

краката й се покриват с косми, лицето също и на челото й се появи рог. 
Мария се опита да извика, но от устата й не излезе глас, а цвилене. Разбра, 
че се е превърнала в еднорог. Не се уплаши, а я обзе радост. 

Започна да тича: Цял ден и цяла нощ тича, надбягва се и живя 
живота на еднорозите. Но на сутринта стигна до морето и си каза: „Какво 
ще стане сега?” Помисли малко и избра. Запъти се към морето, влезе вътре 
и заплува. Когато спря, тя се огледа и после затвори очи. Усети, че става 
отново човек. 

Събуди се в своето легло. След малко слезе долу и каза:
- Мамо! Вълшебните неща съществуват в сънищата на хората!
Мария се обърна към стола на майка си и ахна. Там седеше една 

голяма пеперуда, която пиеше чай. 
- Мамо! - възкликна момиченцето. 
А пеперудата се обърна към нея и отвърна с маминия глас:
- О, Мари, аз още не съм се събудила.

Мила АНГЕЛОВА, 9 „г” клас
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Невероятните преживелици на кучето Бойко

Живяло някога в един град, на брега на едно море едно куче на 
име Бойко. Толкова било тъжно, че прекарвало целия си ден в колибата. 
Било унило, защото от години вече било самотно. Неотдавна то споделяло 
колибата си със своята приятелка Грета, но за жалост Грета излежавала 
тежки години в Софийския централен затвор. Бойко бил още по-нещастен, 
защото тя била там по негова вина. Ако не му била хрумнала гениалната 
идея да окрадат месния месарски магазин на бай Иван – през деня и 
невъоръжени, едва ли щяло да се стигне дотам. (Едва ли има смисъл да 
споменавам, че групировката била веднага арестувана след мигновена 
акция на активистите от МВФ/местна варварска фондация/). Всички 
членове , освен Бойко, били арестувани. Така той останал без любимата си 
Грета и без другари. 

Бойко силно съжалявал, че не бил роднина с някой генерал, за да 
смекчи обвиненията. Кучето било толкова откъснато от света, че съвсем се 
занимарило. Тялото му бъкало от гадинки, които създавали представата 
за козина. 

Един ден Бойко решил да отгърне нова страница в живота си. Той 
пуснал обява в местните вестници, че този, който успее да го развесели, ще 
получи голямата награда/последните два кокала от грандиозния грабеж/. 
Естествено пред колибата му се заредили опашки от ентусиазирани 
желаещи да грабнат приза за най-забавен и да отмъкнат наградата. За 
жалост от участниците нямало нито един достоен. Какви ли не били 
минали: жирафът Киро, който разправял как като се изправял, докосвал 
облаците и ги гъделичкал. Те започвали да се кикотят и да плачат от смях 
и тогава завалявал дъждът, шимпанзето Чочо също дошло да развесели 
Бойко – носела му се славата, че едно време бил придворен шут на Цар 
Лъв. Въпреки че то било вегетарианец, пристигнало, за да наложи своя 
хумористичен стил сред конкуренцията. Като гаранция за успеха си, то 
заложило професията си. За нещастие то не успяло в начинанието си и 
било принудено да работи в местния експириментален институт, където 
му тествали нова формула за дълголетие / белтъчен протеин 2005 VIP PRO 
с аминокиселини от сока на изцедена калинка/. Резултатът подсказал на 
учените, че това било крайно неподходяща реакция. (Днес може да видите 
малка част от останките му в музея на ескимосите в град Магадан). 

Изминали дълги дни и нощи, дори самият Шкумба дошъл, но и 
неговите вицове не ободлили тъжния Бойко. Точно тогава чудото дошло 
от малка група мравки. Всички били узумени, защото те били абсолютните 
аутсайдери в състезанието... Всички се покатерили върху Бойко и започнали 
да го лазят. Но те го правили толкова изкусно, че лазенето се превръщало 
в гъделичкане. Бойко се закикотил толкова силно, че до ден днешен, като 
се сети за тази случка, се засмива. 
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Мрамките тръгнали с наградата, а Бойко бил толкова доволен, че 
дори самочувствието му се възвърнало. На следващия ден му хрумнала 
поредната гениална идея. Той се събудил, приготвил си багажа и веднага 
се втурнал към магазина на бай Иван. Не след дълго професионалистите 
от МВФ пристигнали, заловили го и го пратили в Софийския централен 
затвор, където отдавна го чакала Грета. 

И двамата заживели щастливо в двуместната килия. 
Кристиян ПАНАЙОТОВ, 9 „ж” клас

След всеки изгрев
Зазорява се. Отново. Морето, до преди малко мастилено синьо, се 

превръща в зеленикаво, от време на време розовеещо петно. Небето постепенно 
изсветлява. Новороденото слънце краде от сънищата на морето и го оставя голо 
и пусто, лишава го от красивото му було, разкрива и безмилостно обезобразява 
нощното му лице. И така всяка сутрин, докато не се яви луната и не обгърне 
вълните с топлия си мек поглед, за да им вдъхне пак живот…

Зазоряваше се. Отново. Един малък остров насред морето сякаш 
усещаше тази безпомощност пред светлината на деня. Затова и се предаваше 
толкова лесно и се оставяше да бъде огрян от слънцето. Първа се събуждаше 
неговата най-крайна колиба. Тя бе построена точно на брега и гледаше към 
морската безкрайност. За нея на острова не се говореше много. Принадлежеше 
на някакъв “луд самотник”, както си мислеха съседите му и затова никой 
не я посещаваше. Тази незаинтересованост обаче въобще не притесняваше 
собственика й. Напротив - ТОЙ дори се радваше, че не го безпокоят. Уединеният 
му живот протичаше по един и същ начин с всеки изминал изгрев. 

Зазоряваше се. Неизбежно е!!! ТОЙ бавно отвори очи, но не стана 
от леглото. А и защо му бе да го прави. Очакваше го поредният безсмислен 
ден като вчерашния и утрешния. Еднообразните дни го отвращаваха. За тях 
мислеше с омраза, но по-често предпочиташе да пренебрегва болезнената им 
еднаквост. Изсумтявайки, ТОЙ се изправи в празната си стая. Тя бе празна 
като очите, които я оглеждаха, като душата на обитателя й… Не, душата 
МУ всъщност не беше празна, тя преливаше от нещастие и от спомени. 
Този поглед обходи познатите до болка предмети в колибата, а след това се 
отправи и към вратата. ТОЙ излезе и се изправи пред синьото море. Разбра 
безпомощността му и въздъхна. После се запъти към лодката си. Защото ТОЙ 
беше рибар, но рибар по принуда - инстинктите МУ му заповядваха - трябваше 
да просъществува някак. Докато приготвяше лодката, за да прекара деня си в 
морето, се оглеждаше внимателно. Търсеше нещо… или някого. Търсеше НЕЯ. 
ТЯ винаги го чакаше там, до лодката и потегляше с него, за да плават заедно в 
морето. Очакваше го предано всеки ден, след всеки изгрев. ТОЙ от своя страна 
никога не вярваше, че ще Я види отново, и когато дойдеше време за тяхната 
среща се оглеждаше с налудничаво безпокойство, стаено в душата. А щом Я 
видеше, се усмихваше топло и сърдечно. Не искаше да й показва радостта си, 
но усмивката му сама се появяваше върху иначе суровото му старческо лице. 
После с очи Я подканваше да се качи в лодката. Веднъж навлезли в морето, 
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те прекарваха целия ден заедно сред уханието на солената вода. И всеки ден 
ТОЙ й разказваше една и съща история, историята на своя живот. Говореше й 
най-вече за войната, в която бе участвал. Тя го бе принудила да отнема живот. 
Безценен човешки живот, за чийто край бе получил медали и похвали от 
главнокомандващите. Те толкова често го хвалили и толкова го обичали, че 
го обявили за генерал. Отдавали му по-чест и уважение, но не можели да му 
върнат малкото момиченце, неговото единствено дете. То загинало по време 
на една от вражеските атаки… Загубил дъщеря си, съкрушеният генерал се 
оттегли от службата си и се премести да живее на малкия остров. Построи си 
колиба накрая на самотното село на острова. Не се запозна с никого. Живееше 
си самичък и се препитаваше от риболов. Всеки ден излизаше в морето с лодката 
и всеки ден му напомняше, че ТОЙ е жив, а детето му не. Тази мисъл много му 
тежеше. Едничката му утеха бе ТЯ. ТЯ винаги го успокояваше с лъчистия си 
поглед и кроткото си мълчание. Не му вдъхваше чувство за вина, а напротив - 
внушаваше му вътрешен мир. Сякаш казваше, че всичко е простичко и красиво 
без да промълвява и дума. Караше го да вярва, че чистата душа на дъщеря му 
е намерила покой. И така всеки ден, след всеки изгрев в очакване на залеза 
и идването на нощта. Тогава ТОЙ се прибираше и заспиваше, притъпил с 
НЕЙНА помощ иначе неизлечимата си болка. . . 

Зазоряваше се. ТОЙ както винаги се събуди кисел и суров, изправи 
се, огледа се и излезе. Погледна морето, въздъхна и се отправи към лодката. 
Сякаш всичко бе нормално и обикновено, когато ТОЙ разбра… ТЯ не беше там! 
Това го шокира. Не можеше да повярва, че ТЯ не го чакаше. Първоначално 
се почувства уплашен, а после си придаде ядосан вид - помисли си, че се 
шегува с него и че скоро ще се появи, като го види разгневен. Но не стана така. 
Остана до лодката през целия ден - от НЕЯ нямаше и следа. Така, в очакване 
на завръщането й прекара цяла седмица. Накрая дори не се прибираше в 
колибата. Просто чакаше. ТЯ не се появи. На седмия ден ТОЙ се качи в лодката 
и навлезе в морето. Колибата остана самотна и тиха…

Зазоряваше се. Всички обитатели на острова се бяха събрали. Те бяха 
необичайно развълнувани. Едни си шептяха, други поклащаха умислено глава 
на чутото, а трети просто слушаха какво се обсъжда около тях. “Луд човек, да 
влезе в морето и да не се върне. Та ТОЙ сигурно вече е мъртъв, след като не се 
е мяркал цели два месеца!”; “Не вярвам да се е спасил, с тези течения, които 
се появиха. ”; “ТОЙ не беше много добре. Не сте ли го виждали как си говори 
с една чайка на лодката. Е, как, с чайка ли?! Ами ей така, седи си и говори на 
птицата нещо за някакво дете, че даже и я гали по клюна от време на време. 
”; “А после като изчезна чайката. . . Дали не си е наранила крилата?”; “Че кой 
го интересува, нали е само чайка!”; “Луд, войната му е размътила главата, 
напълно луд”…

Зазорява се. Отново. Морето, до преди малко мастилено синьо, се 
превръща в черно и грозно петно. Небето придобива мъртвешка бледност. 
Новороденото слънце пак краде от сънищата на морето и го оставя голо и 
пусто, лишава го от красивото му було, разкрива и безмилостно обезобразява 
нощното му лице. И така ще бъде всяка сутрин, докато не се яви луната и не 
обгърне вълните с топлия си мек поглед, търсейки начин да МУ вдъхне пак 
живот… 

Лора ТЪРКОЛЕВА, 11 „г” клас
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Свилена МАТЕЕВА, 9 “ж” клас

Красимир СТАМОВ, 8 “г” клас
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Гергана  МАНОВА, 10 “ж” клас

Фотоклуб “МЛАДОСТ”
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Християн РУСЕВ, 9 “в” клас
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Ашкназ СЮЛЕЙМАН, 10 “б” клас

Славена СИМЕОНОВА, 10 „б” клас
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Sonata del invierno

Como soy muy viejo, he visto morir a todas las mujeres por quienes otro 
tiempo suspiré de amor: de una cerré los ojos, de otra tuve una triste carta de 
despedida, y las demás murieron siendo abuelas, cuando ya me tenían en el 
olvido. Hoy, después de haber despertado amores muy grandes, vivo en la más 
triste soledad del alma, y mis ojos se llenan de lágrimas cuando peino la nieve 
de mis cabellos. ¡Ay, suspiro recordando que otras veces los halagaron manos 
principescas! Fue mi paso por la vida como potente florecimiento de todas las 
pasiones: uno a uno mis días se caldeaban en la gran hoguera del amor. Las 
almas más blancas me dieron entonces su ternura y lloraron mis crueldades y 
mis desvíos, mientras los dedos pálidos y ardientes deshojaban las margaritas 
que guardan el secreto de los corazones. Por guardar eternamente un secreto, 
que yo temblaba de adivinar, buscó la muerte aquella niña a quien lloraré todos 
los días de mi vejez. ¡Ya habían blanqueado mis cabellos cuando inspiré amor 
tan funesto! 

Yo acababa de llegar a Estella, donde el Rey tenía su Corte. Hallábame 
cansado de mi larga peregrinación por el mundo. Comenzaba a sentir algo hasta 
entonces desconocido en mi vida alegre y aventurera, una vida llena de riesgos. 
Yo sentía un acabamiento de todas las ilusiones, un profundo desengaño de to-
das las cosas. Era el primer frío  de la vejez, más triste que el de la muerte. Había 
sonado para mí la hora en que se apagan los ardores de la sangre, y en que las 
pasiones del amor, del orgullo y de la cólera, las pasiones nobles y sagradas que 
animaron a los dioses antiguos, se hacen esclavas de la razón.

Ramón del Valle Inclán

Зимна соната

Тъй като съм много стар, видях смъртта на всички жени, по които 
някога въздишах от любов - на една от тях затворих очите, от друга получих 
тъжно прощално писмо, а останалите починаха имайки внуци, когато 
за тях аз вече бях потънал в забвение. Днес, след като много пъти съм 
разпалвал бурна любов, живея в най-печалната пустота на духа, а очите ми 
се изпълват със сълзи всеки път, щом приглаждам снега в моите коси. Ах! 
- въздишам при спомена за нежните ръце, които някога ги галеха. Моят 
полет през живота беше като могъщо разпалване на всички страсти: един 
по един дните ми изгаряха на кладата на любовта. Най-невинните души ме 
дариха със своята нежност и страдаха заради жестокостта и презрението 
ми, докато бледите им, изгарящи пръсти късаха листенцата на маргарити, 
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които единствени на този свят пазят тайната на сърцата. За да съхрани 
завинаги тази тайна, която аз се страхувах да узная, потърси спасение в 
смъртта онази девойка, за която душата ми ще скърби до сетния ми дъх. 
Вече бяха побелели косите ми, когато вдъхнах такава гибелна любов.

Току-що бях пристигнал в Естея, където се намира кралският двор. 
Чувствах се уморен от моето скитане по света. Започвах да изпитвам нещо, 
дотогава непознато в безгрижния ми авантюристичен живот, изпълнен 
с неизвестност и опасности. Усещах разбиването на всичките ми мечти, 
едно дълбоко разочарование от всичко. Бе първият смразяващ полъх на 
старостта, по-печален дори и от самата смърт. Настъпил бе мигът, в който 
замира кипящата кръв, в който вълненията на любовта, на гордостта и 
на гнева, онези благородни, свещени вълнения, вдъхновили античните 
богове, се превръщат в роби на разума.

Биляна ПЕТРОВА, 10 „е” клас

Los niños descalzos

Anochece. Lentamente, como acechando, caen sombras lilas sobre el 
bosque. El enorme disco del sol se extingue en riachuelos de oro y sangre ber-
meja. Como una serpiente gris y muerta está tendida la carretera entre los cam-
pos calmados. Y he aquí los descalzos. Tres, cuatro, seis. Uncidos en pequeños 
carritos, cargados de leña y astillas, ellos tienden los muslos de sus cuerpos 
jóvenes. Corre el sudor por la frente. Y la ciudad está tan lejos. Pequeños es-
clavos, uncidos en el yugo de su pobreza, niños, en cuyos ojos arde la silenciosa 
angustia de viejos. ¡Está lejos la ciudad! ¡Está lejos! Al lado de ustedes todavía 
pasarán muchos hombres satisfechos, al lado de ustedes pasarán volando los 
automóviles de aquéllos, quienes jamás en su vida han tomado el amargo cáliz 
de la miseria: aquéllos por cuya culpa es su dolor. 

¿Qué saben ellos? En los restaurantes de Chamkoria tocan las orquestas, 
en los  chalets es tan confortable y despreocupado. La sombra negra del hambre 
no tiende sus manos allí. ¿Qué saben ellos? 

- Mamá, ¿por qué han uncido a estos niños? - pregunta satisfecho el 
menor de edad, desde el automóvil.

- Llevan leña para el invierno.
- Y, ¿no les pesa?
- No, mi hijito, ellos están acostumbrados.
Los descalzos se detienen con un suspiro penoso, echan una mirada chis-

peando odio y de nuevo arrastran sus carritos.
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Босоногите деца
 
Привечер е. Бавно, дебнешком сякаш, се спускат лилави сенки над 

града. Огромният слънчев кръг догаря в потоци злато и алена кръв. Като 
мъртва сива змия лежи шосето сред стихнали поля. И ето босоногите. Три, 
четири, шест. Впрегнати в мънички колички, натоварени с дърва и съчки, 
те опъват мускулите на своите млади тела. Пот струят челата. А градът 
е тъй далече. Малки роби, впрегнати в ярема на своята беднота, деца, в 
чиито очи гори тихата скръб на старци. Далече е градът! Далече. Край вас 
ще отминат още много доволници, край вас ще профучат автомобилите 
на тези, които нивга в живота си не са пили горчивата чаша на мизерията 
- те, зарад които е вашата мъка.

Какво знаят те? В ресторантите на Чамкория свирят оркестрите, във 
вилите е тъй уютно и безгрижно. Черната сянка на глада не протяга там 
ръце. Какво знаят те?

- Мамо, защо са се впрегнали тези деца? - пита невръстният доволник 
от автомобила.

- Носят дърва за зимата.
- А не им ли тежи?
- Не, маминото, те са свикнали.
Босоногите спират с тежка въздишка, стрелват искрящ омраза 

поглед и пак повличат количките си. 

Ана ПЕТРОВА, 10 „е” клас

El amor

El amor, tan fuerte para amar y tan débil cuando estás solo.
El amor, tan perdido estás en el océano de la pasión y tan serio cuando 

juegas con la mentira.
Esto es simplemente el amor, el sencillo mecanismo de mi corazón, el 

baile de mis sentimientos, la muerte de cada pensamiento horroroso.

Любовта

Любовта, толкова силна за да обичаш и толкова слаба когато си 
сам.

Любовта, толкова изгубен си в океана от страст и толкова сериозен 
когато си играеш с лъжата.

Това е просто любовта, простият механизъм на моето сърце, танцът 
на моите чувства, смъртта на всяка грозна мисъл.

Йоана ЖЕЛЕВА, 10 „ж” клас
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Aquel día paso algo muy extraño. Salí por la mañana como siempre 
y de repente vi que en la calle no había gente. Había solo animales. La ciudad 
era como un bosque. Tenia que ir al colegio. Cogí un taxi. El conductor era un 
elefante muy grande. El me hablaba como un hombre , con voz de hombre. 
Cuando llegue al colegio vi  que mis amigos también eran animales. Denitsa era 
una zorra bella, Victoria era una cebra, Ivan era un león con una melena grande. 
Ellos me dijeron: “?Como estas, Niki?” Y yo no les respondí y solo les miraba. 
Estaba estupefacta.  La clase empezó.Teníamos clase de matemáticas. La profe-
sora era una osa muy grande y horrorosa. Ella me examino y yo no le dije nada. 
La profesora me escribió una nota muy mala. Luego me examino otra vez y me 
puso un dos otra vez. Entonces empecé a gritar y a llorar. Luego me desperté. 
Todo eso era un sueno.

Николета ПЕТРОВА, 8 “ж” клас

Hermine

Père, je perds mes repères
Peur. Je meurs de ciguë
L’existance ambiguë
Poison innée de ma mère;

Jade usé de la Mort,
Devenue mon sort,
Souhaitée et gênant
M’approcher du Néant. 

Don du sang et je susure
Pour appaiser ma brûlure - 
Envie de voir l’autre côté

Me vouer a une souillure,
Oublier cette part cachée
Fanatique de m’emporter.

Октавиан АВГУСТ, випуск 2003, студент в Париж
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Le Journal du Lycée 4: espace d’expression libre de l’esprit 
critique des lycéens !  Il essaie, cette année encore, de présenter le plus im-
portant de ce qui s’est passé depuis le 19 mars dernier et surtout à  la veille de la 
fête, toute l’actualité de cette année scolaire. Vous trouverez dans le numéro 7 du 
Journal: interviews et enquêtes, reportages de festivals et de voyages, présenta-
tion de projets sur lesquels on travaille au Lycée, opinions critiques sur les ques-
tions qui intéressent les lycéens.

Tricher, c’est mentir à soi-même

De nos jours on peut rencontrer la tricherie dans presque tous les do-
maines de la vie. Certains gens sont habitués à tricher et ils ont souvent du suc-
cès après la tricherie. Mais combien de temps peut-on se réjouir de ces « bons 
résultats » qui ne sont pas obtenus grâce à des efforts réels ? On ne doit pas 
oublier que tôt ou tard la vérité apparaît au grand jour et qu’en effet, en trichant 
on ment à soi-même.

Quels sont les effets de la tricherie ? Le plus souvent pour tricher à l’école, 
on recourt à des antisèches. Peu à peu beaucoup d’élèves s’habituent à ne pas 
compter que sur les pompes. On devient dépendant des circonstances et on ne 
peut pas se débrouiller seul. Ne panique-t-on pas complètement si, au moment 
d’un contrôle, on se trouve sans pompes ? La triche n’est pas bonne pour le 
tricheur lui-même car il s’habitue à ne pas avoir confiance en lui. C’est un ef-
fet vraiment nocif sur la personne. Non seulement on ment aux professeurs et 
on risque de perdre leur confiance, mais le plus grave risque est qu’on ment à 
soi-même parce qu’en trichant on ne peut pas développer ses qualités person-
nelles.

En deuxième lieu on doit mettre en question l’apprentissage qu’on reçoit 
en trichant. Apprendre aux élèves comment apprendre, n’est-ce pas le but le 
plus important de l’école ? Quand on use et abuse des pompes, on ne peut rien 
comprendre pratiquement de la matière. On n’acquiert pas les savoirs néces-
saires et surtout on n’apprend pas à résoudre les problèmes, à réfléchir logique-
ment pour trouver les solutions, bref, on n’est pas prêt à affronter la vie réelle. 
C’est le cas des gens qui payent vraiment cher à cause de la triche « innocente » 
à l’école. Les diplômes qu’ils reçoivent à la fin de leurs études ne correspond-
ent pas à leurs compétences réelles et ils ne peuvent être compétitifs quand ils 
cherchent un bon travail. Et alors, ne peut-on pas dire qu’en trichant, certains 
se gâchent la vie ? N’ont-ils pas en effet menti à eux-mêmes ? Ils n’ont pas con-
sacré assez temps à leur éducation, ils ont laissé passer le temps propice pour 
apprendre comment se débrouiller.     

Il est évident, à mon avis, que quand on triche, on ment à soi-même. Ne 
nous laissons pas prendre dans le piège de la tricherie !

Milena Raïtcheva, 10 G
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Устрем към 

Преди 30 години

ЮНЕСКО, организацията на Обединените нации за образование, 
наука и култура, е създадена през 1946 г. Тридесет години по-късно 
Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри” е първото училище 
в гр. Варна, което става неин асоцииран член. 

В почетната книга на гимназията са записани през 1978 г. 
Впечатленията на проф. д-р Вайда, секретар на секция „Структура 
на образованието” към ЮНЕСКО в Париж: „Аз поздравявам горещо 
преподавателите и учениците от това чудесно училище за получените 
резултати. Подчертавам със задоволство особеното внимание на г-н 
Директора за отношенията учители-ученици в атмосферата на училището 
и обучението. Пожелавам на учителите и учениците пълен успех при 
реализирането на техните планове.”

А плановете са амбициозни и далеч изпреварват ограничените 
за времето стандарти. С включването на гимназията в Системата на 
асоциираните училища на 11.02.1976 г. тя става част от световната верига 
учебни заведения, приели идеята за образование в дух на взаимозачитане 
и мир, на спазване на правата на човека и основните му свободи. 
Интерклубът ЮНЕСКО се заема със задачата да популяризира историята, 
традициите и културата на народите. Едно от най-емоционалните събития 
в живота на училището е вечерта „На чаша грузински чай”, подготвена от 
руската секция на клуба след завръщането на група ученици от Грузия. 
Авторитетът на гимназията е утвърден с участия на френския отдел в 
международни конференции, семинари, разговори в Белгия, Полша, 
Франция, България. 

„Спомням си интереса, който събуждаха срещите с колеги от 
училища, асоциирани към ЮНЕСКО, от други европейски страни, на които 
обменяхме опит и цели, ентусиазма на учениците-активисти на ЮНЕСКО, 
усещането, че принадлежим на едно голямо семейство” - споделя г-жа К. 
Каназирска за кръглата маса в гр. Варна през 1987 г. 

Духът на ЮНЕСКО е и в часовете по испански език, в поредицата от 
училищни конференции по програмата на организацията и в отбелязването 
на велики годишнини от календара на ЮНЕСКО. Конкурси за значки, 
плакати, рисунки, литературно и музикално творчество са съпътстващите 
изяви на учениците между 1983 г. И 1987 г. 

От 1976 г. дейността на клуб ЮНЕСКО се ръководи от учителите 
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Георги Андонов, Емилия Митева, Мария Бенова, Румяна Лазарова, 
Констанца Каназирска, Станка Трънкова, Боряна Чалъкова, Красимира 
Тодорова, Илиана Иванова, Пламена Петрова и от учениците Елизабет 
Вартанян, Жасмина Стефанова, Филип Киров, Велин Пасков, Дамян 
Иванов, Анета Димитрова, Виктор Каров, Нели Стоянова. 

Жасмина Стефанова (випуск 80) е първата участничка в Младежка 
конференция на ЮНЕСКО в Париж през м. декември 1977 г. , заедно с 
представители от гр. София и от гр. Пловдив: „Залата, видяна през очите 
на 16-годишно момиче, беше впечатляваща. Споменът, който е останал, е 
за неописуема емоция. Времето мина като в сън. Темата на разискванията-
Апартейдът-беше малко позната за нас, на тази възраст, и поради това 
срещите с другите участници бяха много интересни. И французи, и 
чуждестранни представители бяха силно впечатлени от френския език на 
българите. Но най-важното беше, че това пътуване стимулира работата на 
училищния клуб и даде много нови идеи.”

Усилията на приятелите на ЮНЕСКО са възнаградени. За цялостната 
дейност на гимназията като асоциирано училище Секретариатът на 
ЮНЕСКО връчва „Юбилеен медал 40 години ЮНЕСКО”. Международният 
семинар през м. май 1987 г. в гр. Варна, в който основният доклад е на 
тогавашния директор на гимназията г-жа Станка Трънкова, а преводачи 
и технически организатори са възпитаниците на IV ЕГ, е безспорно 
доказателство за това заслужено отличие. 

В дирекцията на училището се пазят първото Удостоверение за 
асоцииране към ЮНЕСКО, Похвалното удостоверение за 20-годишна 
активна дейност в Системата, писма, поздравителни адреси. Отзивите на 
представителите на ЮНЕСКО от работата и атмосферата в гимназията са 
винаги отлични. На 23. 05. 1980 г. М. Морси пише: ”Френската гимназия 
изглежда отговаря напълно на една двойна функция-да се създадат млади 
кадри за развитието на своята страна и се запознаят едновременно с една 
друга цивилизация, която те се опитват да обхванат и разберат изцяло. 
Пламенността на г-жа Директора и нейното гостоприемство ме трогнаха 
дълбоко. Така, както и цялостната атмосфера-много спокойна, творческа, 
като в задружно семейство.”

Всяко десетилетие насочва дейността на клуба към важни за времето 
задачи. Неизменно с интелигентност, ене ргия и усърдие, с търпимост и 
разбирателство и с усещането за отговорност пред паметта на Фредерик 
Жолио-Кюри, един от участниците в Учредителната конференция на ООН 
за образование и култура през 1945 г. 

Вече 30 години IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” е част от една 
организация с международен авторитет и, от създаването си до днес, има 
своята мисия да разпространява, да обогатява, да съхранява благородния 
дух на ЮНЕСКО.
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Европейски проект за училищно развитие по програма 
SOCRATES на тема: “Концепции за мирни училища в 

Европа” (PEACE)

IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” - Варна беше 
включена в проекта през 2005 година. Наши партньори са девет училища 
от: Холандия, Германия, Португалия, Италия, Финландия, Полша, Литва 
и Латвия. Всичките са горен курс на обучение с ученици на възраст от 16 
до 21 години. Училището - координатор е Escola Secundaria de Oliveira do 
Bairro - Португалия.

Главната цел на проекта  е да създадем  една култура на мирен 
учебен процес, като залагаме на благоприятната учебна атмосфера във 
всяка от партниращите организации. Смятаме да постигнем това чрез 
нашата мрежа от училища, които да създадат ученическа “харта” и 
програма за усъвършенстване на учителския колектив с название “Идеи 
за мирни училища в Европа”. Учебните материали, които ще създадем, ще 
касаят дисциплината, разрешаването на конфликти, борбата с насилието 
и неградивното поведение на учениците. Партньорството ще допринесе за 
създаването на курс за обучение на учители, който ще бъде провеждан по 
време на семинари във всяка от партниращите организации.

При започването на проекта партньорите съставиха въпросник за 
ученика съдържащ 100 въпроса, касаещи дисциплината, конфликтите, 
насилието и неградивното поведение. Вече разполагаме с една голяма 
база от данни. Резултатите бяха анализирани, обобщени и графично 
представени, за да се откроят основните тенденции. Въпросникът дава  
информация за това кое младите хора определят като насилствено 
държание или неградивно поведение и тези наблюдения могат да бъдат 
взети под внимание, когато се създава курса. 
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По време на осъществените две срещи с партньорите бяха проведени 
серия от семинари по модулите: “Оценка на конфликт” и “Управление на 
конфликти”.

Екипът на проекта “PEACE” от нашата гимназия се включи активно 
в организираната от Центърът за развитие на човешките ресурси - 
Национална агенция Сократ - седмица на програма “Сократ” в Българиа: 
14-18 ноември 2005 година. В Националната агенция бяха изпратени 
множество художествени творби на наши ученици - участници в настоящия 
и в предишния европейски проекти на гимназията. Показахме изложба 
с материали по проектите в сградата на училището - през седмицата, а 
в деня “Коменски” - 16 ноември 2005 беше демонстрирана компютърна 
презентация на настоящият ни проект “PEACE” в Информационния 
център на Европейската Комисия в София. В този ден училището ни 
получи грамота за успешна деиност в проектите по програма “Сократ/
Коменски”. 

Катя ПОПОВА, Лидия ПУШЕВСКА, 
Илиана ИВАНОВА, Донка ГЕОРГИЕВА

Георги БЕРОВ, 10 „б” клас
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Моята България в Европа
България. Това име днес представя пред света една малка част от картата 

на югоизточна Европа. България, известна с розовото си масло, киселото мляко и 
гласа, полетял в космоса  -  една държава, която днес се бори за равнопоставеност 
в съюза, обединил един почти цял континент  -  хора от различни етноси, 
вероизповедания и мирогледи, донякъде ограничени от рамките на собствените 
си корени. 

Граници, обрамчващи „Европа” и останали затворени за един народ, 
който винаги е влизал в тях. Днес този народ е оценяван от ония, начертали тези 
измислени граници, разделящи го от хора, различни не с по-богатата си история, 
а с по-бързите си темпове на икономическо развитие. 

Едва ли някой от тях може да оцени безспорния принос на България за 
световната и европейската култура  -  малко са дори онези българи, които знаят, 
че люлката на древните им предци е Памир, а, за да проследят техните далечни 
корени, трябва да търсят на три различни места, под три различни небеса, 
където да открият три различни държави, създадени във времена на нашествия, 
преселения и племенни войни. Сякаш усещайки преходността на всичко земно, те 
са маркирали своя път „не с обикновени крайпътни камъни, а с цели планини, за 
да може след десетки хиляди години да се види къде е стъпвал техният крак” /П. 
Добрев, „Царственик на българското достолепие”/. 

Приносът на България се изразява в идеята за държавността, нещо повече  
-  в умението да се изгради държава на основата на справедливостта, единението и 
духовното осъзнаване на нейната необходимост: „Те, българите, бяха някога най-
справедливият народ на света и народите, и градовете се присъединяваха към тях 
доброволно”  -  пише в стара византийска хроника. Това е признание, дадено от 
наш вековен враг, признание, каквото не можем да получим измежду свои. 

Трябва да се гордеем, че този принос е преди всичко в културната история 
на човечеството и на Европа. Като се почне от „Именника на българските канове” 
и създадения преди четиридесет и три века древнобългарски календар и се стигне 
до най  -  епохалното  -  съхраняване на Кирило  - Методиевото дело и осъзнаване 
на писмеността като мощно оръжие за опазване на държавността. 

Днес този народ е на прага на влизането си в обединена Европа. Един 
народ, видял три морета, дал много на света, борил се непрекъснато за отнетата си 
свободата, чиито територии, или по-скоро тяхното разположение, са единствената 
причина това влизане да е толкова закъсняло. Факт е, че сме се запазили като 
нация през пет века робство, че не сме забравили кои сме и кои са корените ни, че 
сами сме извоювали свободата си…че сме постигнали онова, което друг някой едва 
ли би успял. 

Днес ние се гордеем, че Велика България и Аспарухова България са били 
две царства на честта, създадени от мъдри и знаещи хора, че в съвременния свят 
българско име стои зад техническата компютърна цивилизация, че сред отборите 
на осемдесет и четири страни именно нашият е спечелил първо място, че тук, в 
земите на Орфей, говорим за магията на българската песен, а светът познава 
Мистерията на българските гласове. 

Утре ние ще се гордеем, че сме влезли в Европа, че нашите заслуги и 
постижения няма да бъдат зачерквани, а изтъквани редом с други, че ще станем 
граница на една общност, на един обмен, на един съюз. Ще се гордеем с това, което 
сме постигнали, но то ще стане обект на гордост, възхищение и достояние и на 
други. Утре ще можем да говорим за нашата България в Европа. 

Ана ПЕТРОВА, 10 „е” клас
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My country in Europe
Bulgaria. Nowadays this name presents to the world a small section of the map of 

Southeastern Europe. Bulgaria, famous with its attar of roses, the yogurt and the voice, 
sent to the open space  -  a country, which is striving for accession in the union that has 
brought together a whole continent  -  people from different nationalities, faiths and ide-
ologies, who are limited to a certain extent by the “frames” of their own roots. 

It spreads over “Europe” and continues being closed for a nation that has always 
been a part of what they include. Nowadays this nation is being evaluated by those, who 
have drawn up these fictitious borders, which separate it from people, who are different 
not by their richer history, but by their faster economical development. 

They can hardly evaluate the undoubted contribution of Bulgaria to the world 
and, in particular, to the European culture  -  quite a few of the Bulgarians know that 
the land their ancestors derive from is Pamire and that they have to seek in three differ-
ent places, where they will find three different countries, created in times of invasions, 
migrations and tribal wars, if they want to trace back their roots. Sensing that everything 
on the Earth is transcendental, they have blazed their trail not with roadside stones, but 
with mountains, so that their mark could be still visible hundreds of thousands of years 
later. 

The contribution of Bulgaria lies in the idea of a creation of a state, organized on 
the basis of justice, the unification and the spiritual realization of its usefulness: “the 
Bulgarians used to be the justest nation on the Earth and the other nations would join 
them voluntarily”  -  says an ancient Byzantine chronicle. This is recognition, done by an 
enemy; recognition we have not from our friends. 

We have to be proud that our ancestors have contributed first and foremost to the 
cultural history of humanity. The creation of the ancient Bulgarian calendar 43 centuries 
ago, the conservation of the Slavonic alphabet and culture and the realization that script 
is a powerful weapon of the preservation of the state organization are a small part of our 
achievements. 

Today this nation is about to join the European Union. A nation whose borders 
have extended to the coasts of three seas; a nation which has given a lot to the world 
culture, which has fought constantly for its freedom; whose territory or its position, is 
the only reason for such a late accession. It is a fact that we have preserved ourselves as a 
nation for the five centuries of the Ottoman oppression we have not forgotten who we are 
and where we derive from, that we have obtained our freedom on our own… that we’ve 
accomplished what another nation in our place could hardly have accomplished. 

Today we are proud that our ancient country has been a kingdom of honour, cre-
ated by wise and honourable people; that a Bulgarian has invented the computer; that 
Bulgarian students have won many international science competitions; that in Thrace, 
the Orpheus’s land, we are talking about the magic of the Bulgarian song and the world 
knows the Mystery of the Bulgarian voices. 

Tomorrow we are going to be proud of our incorporation to the European Union; 
that our achievements will not be unrecognized, but pointed out together with those of 
other nations; that we are going to become a border of a community, of an interchange, 
of a union. We are going to be proud of what we have accomplished, but it is going to be 
an object of pride, recognition and admiration of other nations. Tomorrow we are going 
to talk about our country, Bulgaria, in Europe.

превод: Ана ПЕТРОВА, 10 „е” клас
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Мирни училища
Насилието е един от най-сериозните проблеми на съвременния свят. То не 

зачита правото на всеки човек на физическа и духовна свобода, отрича използването 
на разума и уважението към другите за разрешаване на възникналите проблеми 
и трудности, превръща хората в потисници и роби на собствената им слабост. 
Особено обезпокоително е неговото разпространение сред младежите. 

 В последните години се наблюдава тенденция за покачване на агресивността, 
проявена от юношите. Това поставя на сериозно изпитание утвърдените от 
обществото ценности, сред които на първо място застават свободата на личността, 
свързана с нейното поведение и възгледи, мирът и най-вече, животът. Като 
представители на младото поколение, което ще продължи своя житейски път и 
което носи отговорността за развитието на страната, за учениците е необходимо 
да осъзнаят връзката си с другите като процес с изключително значение, но и като 
начин за преодоляване на пречки и конфликти по мирен и безболезнен път. 

Възрастта на юношеството е особено трудна. Именно тогава личността излиза 
от защитеното пространство на дома, където винаги може да намери подкрепа 
и утеха, където никога не й и се налагало да се противопоставя на другите, да 
отстоява своите позиции по истински значими и сериозни въпроси. В този период 
от живота си младият човек се сблъсква с първите препятствия и трудности в своето 
развитие, свързани с комуникацията му с останалите и интегрирането му в нова 
среда и косвено  -  в обществото. Между младежите толерантността е най-малка, 
защото несигурността е най-голяма. В този смисъл колебанието дали си избрал 
правилното, дали си постигнал необходимото, поражда сблъсък с останалите. 
Да приемеш чуждата гледна точка, да възприемеш различния характер, да се 
противопоставиш на различните възгледи и разбирания, е винаги трудно. В 
процеса на общуване юношата в най-голяма степен опознава живота, защото си 
дава сметка за различните модели на поведение и взаимоотношения в него. Има 
много хора, на които обществото поднася морални и нравствени ценности, които 
не са приоритет за тях. Не приемайки тези гледни точки, противопоставяйки се 
на тези закони, подобни хора биват определяни като „различни”. Едни от тях 
използват насилието като начин да наложат себе си над останалите, а други стават 
жертва на неодобрението и нетърпимостта на мнозинството, насочени към тях. 

Насилието не е средство за разрешаване на проблемите, за изглаждане на 
противоречията или преодоляване на конфликтите. То не намира компромиси, а 
в един или друг случай налага модел на поведение, потискащ другите, който не им 
позволява свобода на изказ и право на глас. Проявата на агресивност е израз на 
собствената несигурност на човека, на неспособността му да разреши трудностите 
по разумен и правилен път. Агресията причинява болка и по този начин отхвърля 
хуманността, защото следва първичните инстинкти и не зачита човечните норми. 

Един от най-успешните, но може би и най-трудните начини за изглаждането 
на различните противоречия, е връзката с другите. Тя не е просто двустранен 
процес на обмен на информация, в който личността се сблъсква с различни гледни 
точки, чужди характери, възгледи и разбирания, тя е начин за опознаване на 
живота и света. Общуването обогатява културата и светогледа на човека, открива 
нови хоризонти пред него, дава му възможност да се докосне до чуждия опит, 
различния начин на мислене, различната душевност на другите. Често в процеса 
на общуване човекът сменя своите позиции, защото вижда важни аргументи, 
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които не е вземал под внимание, които е отричал или отказвал да приеме. Това 
разширява кръгозора му, учи го на толерантност и уважение. 

Училището е мястото, което формира младия човек, поставя основата на 
знанията му и оформя светогледа му. Заедно със семейството то допринася за 
изграждането на характера, нагласите и убежденията на младите хора, възпитава 
в тях ценностите, които ще следват в житейския си път и позициите, които ще 
отстояват в него. Ето защо за юношите е от особена необходимост и значение 
обстановката в училищната среда да е спокойна и стимулираща към успехи, а 
контактът им с обществото  -  безболезнен, защото само така се изграждат личности, 
достатъчно мотивирани да се борят за собственото си усъвършенстване и щастие. 

Биляна ПЕТРОВА, 10 „е” клас

Aggression  -  free schools
 
Violence is one of the most serious problems of the contemporary world. It vio-

lates the right of every person for physical and spiritual freedom; it rejects the usage 
of the reason and the mind as a solution for the problems and the difficulties arisen 
and converts people into oppressors and slaves to their own weaknesses. Its propagation 
among youngsters is particularly alarming. 

Aggression among young people tends to increase. This puts to a trial test the 
moral values, accepted and approved by the society, among which are the personal free-
dom, the freedom of behavior and ideas, peace and, first of all, life. As representatives of 
the young generation, which bear the responsibility for the development of the country, 
they live in; students have to treat relation with the others as an extremely important 
process and also as a way to overcome difficulties and conflicts in a peaceful and painless 
manner. 

The age of adolescence is very difficult. This is an age when young people leave 
the shelter of their home, they have always found support and consolation and have 
never had to oppose to others, to stand up for their positions on important issues. In this 
very period of their lives the adolescents face their first obstacles and difficulties, related 
to his communication with others and his integration in a new ambience. The greatest 
the uncertainty among young people is, the smallest their tolerance becomes. In this 
sense the ambivalence whether you have chosen the right thing or achieved the required 
aim causes a conflict with the others. It is always difficult to accept the different point of 
view, to understand the different character, to oppose to disparate ideas and opinions. In 
the process of the communication the adolescent gets to know life to the biggest extent 
because he realizes that there are many different models of behavior and relationships 
in it. There are people who do not conform to the established values. Not accepting these 
points of view and resisting these laws, such people become defined as ‘different’. Some 
of them use violence as a way to impose their will on the others, the rest of them become 
victims of the disapproval and the intolerance of the society. 

 Force is not a way to solve problems and to overcome conflicts. It doesn’t find a 
settlement by compromise but oppresses the others, not giving them freedom of expres-
sion and right to opinion. The show of aggressiveness is a sign of uncertainty, of their in-
ability to solve problems in a reasonable way. Aggressiveness causes pain and so rejects 
humanity/ humaneness, because it follows man’s lower instincts and does not revere the 
moral standards. 
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One of the most successful, also yet most difficult ways to settle contradictions is 
the communication with others which is not only an exchange of information, but also a 
way to get to know the world and the life. Interaction enriches one’s culture and spirit, 
opens new horizons, and gives a chance to learn from different experience, mentality and 
way of thinking. But the most important of all is that communication teaches us to be 
tolerant and respectful to the others. 

School is the place where young man’s character is formed; it is the place which 
gives him knowledge and skills. Together with one’s family it helps in the building of his 
opinions, positions and ideas upon which he is going to build up his life. That is why it is 
very important for the school environment to be calm and stimulating to achievements 
and young people’s contact with society to be painless, because only then people are 
strong and motivated enough to struggle for their own improvement and happiness. 

превод: Биляна ПЕТРОВА, 10 „е” клас

“Всички ние играем различни роли и често бързо 
преминаваме от една роля в друга.”

Робърт Дал
За да накараш хората да те приемат, трябва да бъдеш себе си. Другите 

решават дали да те харесат или не. Никой не е длъжен да те обича, но за да те 
обикне първо трябва да те опознае. 

Не мисля, че човек трябва да играе роли, той трябва да бъде такъв какъвто 
е. За съжаление в наши дни всички играят роли и бързо преминават от една в 
друга. 

Ролята е това, което човек не е. Добрият човек може да играе лош, а лошия  
-  добър, стига само да е добър актьор. Понякога, за да оцелееш наистина трябва 
играеш роли. Например в училище оцеляват само най-готините, те се забелязват. 
Трябва да се движиш с голяма компания, да познаваш всички ученици и те да те 
познават. Повечето момчета мислят, че щом изкарват хубави оценки, никой не 
ги забелязва и затова не учат и се правят на глупави. И така те си поставят маски, 
мислиш че ги познаваш, но всъщност не е така. Цял живот се подвизават с чуждо 
лице и в един момент дори те не знаят кои са и къде се намират. След като се приберат 
свалят маската на готиния ученик и си слагат маската на затворено и примерно 
дете, което въпреки че учи не изкарва добри оценки. Така дори собствените му 
родители не го познават, не знаят кога е щастлив и кога е нещастен. 

Понякога в името на ролите хората подтискат чувствата си. Когато 
примерно искат да бъдат приятели с някой, който не толкова отворен и готин, не 
са. Предпочитат да се движат с хора, които не са им истински приятели, говорят зад 
гърба им, но са готини. Така те слагат маска на чувствата си. Започват да живеят 
нечий друг живот, в който няма нищо истинско, в който няма място истинското им 
аз. Преструват се на такива каквито не са, оплитат се в лъжи, докато не ги разкрият 
и накрая не останат сами без приятели, без успех, без родители, без маска, без 
живот. 

Наистина ги съжалявам тези, кото играят роли, тези които всеки ден си 
мислят какво, на кого и как ще кажат. Това не е истинско съществуване. Животът 
е непредсказуем и не знаеш кога може маската да падне. Не може цял живот да 
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се страхуваш, че другите няма да те харесат. Всеки живее свой живот, всички хора 
са различни. Трябва да дадеш шанс на другите да те опознаят, да те намразят 
или заобичат. Шекспир е казал “Животът е сцена и всички ние сме актьори”, но 
нека да бъдем себе си, а всички които искат да играят роли просто да се запишат 
в НАТФИЗ. 

Гергана КОЛЕВА, 10 „а” клас

Натрапените от медиите модели за преуспяване

Днес в България има много медии, но в тях по различно време гостуват все 
едни и същи хора, представяни като преуспяващи. Те се натрапват на обществото 
като пример за подражание, а журналистите или постоянно любезничат със 
своите събеседници, като се интересуват само от повърхностното, за да не нарушат 
интересите на „успелия човек“, или те самите се определят като елита на нацията. 

Натрапените от медиите модели за преуспял човек в днешно време са 
кариеризъм, безскрупулност, хитрост, атрактивност и талант, с който, притежавайки 
тези качества, да се наложиш като водеща фигура. Но всъщност моделът за 
преуспяване, точно описан, аз прочетох в една статия която ще перифразирам: 

Захапаха живата плът новоизлюпени аферисти и за няколко години 
изсмукаха жизнените сокове на държавата, превърнаха в ненужен лукс за лична 
употреба натрупаното с труда на няколко поколения. Нагазиха с мръсни обувки в 
културата, изкуството и спорта, смляха науката и образованието. 

За мое голямо съжаление обърканите критерии за успех се предават на 
голяма част от обществото. Образец за така преуспяващ човек има в различни 
области  -  политика, бизнес, култура. Първият, когото вземам за пример е 
Слави Трифонов. Без притеснение си признавам, че до голяма степен промених 
отношението си към него в последните години. Докато в началото кариерата му 
възприемах като бунт срещу статуквото, сега за мен той е един от приятелите, 
както сам се определя, на някои  -  вече покойници. В този момент ми идва на ум 
народната мъдрост: „ Кажи ми кои са прятелите ти, да ти кажа кой си“. А те бяха 
определяни като престъпници от същите средства за масова комуникация. Слави 
започна в последно време да се изявява като последна инстанция на истината, а и 
като недосегаем екзекутор на авторитети. 

Без съмнение някой трябваше да се реши да съди жълтите вестници за 
откровените измислици, поместени в тях. Но дали този шоумен е най-подходящият 
за това? Неговото предаване в много отношения не се различава от жълтата преса. 
Влиянието му е голямо  -  всяка вечер го гледат много хора от различни възрасти. 
Той се противопоставя на жълтата преса, защото му била уронила престижа и 
накърнила някои негови чувства. Но, когато в своето предаване се подиграва с 
различни личности, без твърденията му да са доказани  -  това не е ли обидно за 
засегнатите, не накърнява ли чувствата им. С какво предаването му се различава 
от жълтата преса? С това, че е хумористично - сатирично шоу? 

Много по-опасни за обществото са т.нар. сериозни медии, които работят 
за утвърждаването на икономическите и политическите интереси на определени 
групировки, излъчващи огромно влияние. Въпреки че осъзнавам плоскостта на 
този модел, аз в даден момент изпитвам възхищение, но се опитвам да устоя на 
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ослепителното богатство и самоувереност. 
След показни убийства масмедиите бликат жал за покойниците и плач за 

несигурния живот. А не се запитват (или не искат да го сторят) кои са причините 
за това. Дали т. нар. бизнесмени заедно с политиците не създават съвременния 
обществен ред. А в същото време, когато почина в изключителна мизерия Георги 
Соколов - легендарен футболист (по-малко известен сега „благодарение“ на 
медиите), в повечето вестници не се съобщи, а по телвизионните канали съобщиха 
за това с по едно изречение. За мое голямо съжаление не съм гледал как Соколов 
играе, но тези, които са го гледали, го помнят с обич и възхищение. Започва да играе 
в А - група на 14 години а на 16 е в националния отбор. „Кралят на футбола“  -  Пеле 
не може да се похвали с подобен успех. Но системата принуждава този надарен 
футболист да работи като хамалин, разносвач на нафта, шофьор или строителен 
работник. Съзнателно го отклоняват от футбола заради демонстративния му 
отказ да носи милицоинерска униформа като футболист на „Левски - Спартак“. 
Някои ще кажат -  това е станало преди. Тогава защо след като демократичният 
парламент му отпусна помощ, после му я отне? След това никой не му помага за 
лечение в Германия или за бенефис. Къде бяха богатите бизнесмени. Явно съдбата 
на истински силния човек, който не е безскрупулен кариерист, е да бъде осъден на 
забрава. 

След всичко това се питам като стария Славейков какъв народ сме?! И 
си мисля, за да се запазим в бъдещето като народ, трябва някой да ни поведе 
срещу злините за България. Най-добре ще е това да са ДЪРЖАВАТА, ПРАВОТО и 
ВЯРАТА. А истинската оценка за успелите хора ще даде историята, която на никого 
не е спестила истината. 

Калин КОЛЕВ, 12 „в” клас

Славена СИМЕОНОВА, 10 „б” клас






