
Устрем’ 2007

43



Устрем’ 2007

1

IV Езикова гимназия
“Фредерик Жолио - Кюри”

УСТРЕМ
2007

гр. Варна

брой 37



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

2

УСТРЕМ’ 2007

Съставители:
Таня Колева
Цонка Станкова

Художник на корицата:
Лидия Пушевска

Илюстрации:
Милена и Славена Симеонови, 11. б клас
Лора Търколева, 12. г клас
Мая Борисова, 8. г клас

Компютърна обработка и страниране:
инж. Дарина Атанасова
www.1001gabi.com



Устрем’ 2007

3

2007 - европейското ново начало на България

Мелодията на Европейския химн е от композираната през 1823 г. Девета 
симфония на Лудвиг ван Бетовен. В последната част от симфонията Бетовен 
съставя музика към написаната от 1785 г. от Фридрих Шилер “Ода на радостта”. 
Поемата изразява Шилеровата идеалистична визия за хората като братя, която 
Бетовен споделя. През 1972 г. Съветът на Европа приема мелодията на “Одата 
на радостта” за свой химн. На известния диригент Херберт фон Караян е 
поръчано да композира три инструментални аранжимента: за соло пиано, за 
духов и за симфоничен оркестър. Изпълняван без думи на универсалния език 
на музиката, този химн изразява идеалите за свобода, мир и солидарност, за 
които се застъпва Европа. Той не замества националните химни на държавите 
членки, а символизира ценностите, които те споделят, и тяхното единство в 
многообразието.
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Ода на радостта
Радост - ти дете на Рая, 
ти, божествен ясен плам! 
Ний пристъпваме в омая, 
о богиньо, в твоя храм. 
Твоя светъл чар споява 
туй, що светски нрав дели, 
братя всички люде стават, 
щом с крило повееш ти. 
Който е честит да има 
благ приятел в тежък час, 
кой владей жена любима, 
с нас да пей - да пее с нас 
тоз, що “своя” назовал би 
тук една душа макар! 
Който - не: със тихи жалби 
да напусне тоз олтар! 
Гръд природата разтваря, 
радост всичко живо пий - 
тичат зли, добри, в превара, 
в розовите й следи. 
Тя за нас целувки има, 
благ другар и гроздов сок, 
сласт - за червея незрими, 
а за ангелите - Бог. 
Бодро, както в небесата, 
се понася звездний рой, 
както млад юнак - във бой, 
в своя път летете, братя! 

Прегърнете днес, о люде, 
целий свят вий със любов! 
Братя, звездния покров 
крие Бог - там Бог е буден: 
Кой чела ви свежда, люде? 
Чувате ли божи зов? 
Там над звездния покров, 
Над звездите, Бог е буден!
/превод - Асен Разцветников/
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Най-сетне опровергахме Алековото съмнение „Европейци сме ний, 
ама все не сме дотам!”

Поглед на Лора Търколева от 12. г клас с вариации
на тема „Бай Ганьо”.
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Теодора Станчева, 12. ж клас
Варненски драматичен театър „Стоян Бъчваров”

“Боряна”, по Йордан Йовков
(опит за интерпретация и театрална рецензия)

Големите творци и големите произведения на изкуството привличат с 
въздейстащата си интерпретация на човешкия живот, с оригинално поставения 
проблем за това какво стои в основата на щастливия, пълноценен живот, кое 
дава криле на душата и я кара да “полети”. Произведение, в което ярко личи 
специфичният светоглед на Йовков, е пиесата “Боряна”. Варненският театър 
представя интересна и модерна интерпретация на този драматургичен текст. 
Младата режисьорка Деси Боева, която миналата година впечатли и софийската 
публика и заслужи наградата „АСКЕЕР”, постига авторовите внушения на няколко 
равнища. Голямата Йовкова тема за прераждащата сила на доброто и красотата, 
за любовта, която може да подреди разбърканите ни вселени, получава плът чрез 
играта на Анастасия Лютова - също номинирана за „АСКЕЕР” в категорията 
„изгряваща звезда”. 

Още преди началото на спектакъла зрителят е провокиран от сценографията. 
Очакват ни множество врати, които театралната игра ще превърне в действащи 
персонажи, а зрителят трябва напрегнато да синтезира различни впечатления - 
потока на речта, движението по сцената - игра на актьорите, игра и на вратите. Те 
се отварят, затварят, разместват се бясно по сцената, подреждат се като лабиринт, 
като тунел без светлина в края, като затръшвани граници между кръвно близки 
хора. Вратите влизат в различни роли - на маската, зад която се укрива идентичност, 
на разрушените лични пространства, на преминатите морални граници. Цялата 
тази въртележка завладява съзнанието на зрителя, сетивата се изострят, публиката 
преживява паденията и възходите на героите. Сценографията на Илиан Петров, 
костюмите на Виктор Георгиев, музиката на Делян Апостолов, хореографията на 
Владислава Боева заедно с талантливия актьорски състав впечатляващо успяват 
да реализират модерния режисьорски прочит. 

Началото на постановката поставя действащите лица в пространство, в 
което властват силите на мрака - хаос цари в дома на Златил, който има трима 
синове. Както и в приказките, най-малкият от тях се превръща в “двигател” на 
сюжетното действие, донася промени в объркания свят. Знаковият варненски 
актьор Михаил Мутафов, в ролята на бащата, носи тежкото бреме на един грях и 
на едно престъпление - отцеубийството. Отдадеността на материалното е кодирана 
в името на омасьосания от златото Златил. Заровеното имане разделя синовете, 
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поражда вражди и отчуждение. Скъперникът Рали е озлобен срещу братята 
и баща си, агресивен и затворен, той тайно крои планове да заграби имането, 
да прогони братята си. Бащата няма друга власт над синовете си освен чрез 
слуховете за голямото имане. Единственото, което могат да наследят, е истерично 
повтаряното „Нямам пари!”. Създава се усещане за ужасна криза. Идеята, че това 
е дом на мъртвостта, се реализира чрез полумрака на сцената и незапомнящите се 
костюми на персонажите. Историята е „селска”, но костюмографията се отказва 
да стилизира селското и героите са по-скоро в градско облекло. Запомнят се 
цветовете - болното е означено чрез цвета на костюмите - роклята на Елица (в този 
прочит тя не може да има деца) и жълто-кафявия костюм на Рали; сиво-черната 
рокля на съпругата му дописва задължителния за Йовков символизъм на имената. 
Уродливата душа Рали получава прекрасна сценична реализация в играта на друг 
любим актьор - Стоян Радев. Речта е често забързана, истерична, вавилонска, 
никой никого не чува, което почти материализира усещането за непреодолими 
прегради между човеците в този прокълнат дом. 

Както повечето Йовкови герои, които не могат да бъдат разделени на “светци” 
и “грешници”, и Златил притежава двойственост на характера. Докато в първата 
част на пиесата се разкриват само негативните страни от същността на бащата, 
то пристигането на Боряна поставя началото на неговото осъзнаване. Появата на 
Боряна спира разпадането на дома, рода, душите. Ролята на тази приказна мома е да 
блокира злото, омразите, алчността. Дали с червеното на роклята й режисьорката 
не иска да ни каже, че мисията на доброто е прекрасна, но винаги му е отредена 
жертвената позиция? Това според мен е находчив начин да се намали ефектът 
от сладникавия йовковски моралистичен утопизъм, който съвременната публика 
по-скоро би приела с подозрение. Месианизмът на Боряна е разигран в смеха 
и жизнерадостта на младата Анастасия Лютова, в завладяващото й сценично 
присъствие. Жестовете й са недвусмислени - ако другите затварят вратите, тя ги 
отваря. За тайната, разделила братята, вече не се шепне. Боряна донася радостта, 
хармонията, жизнеността, искреността. Една млада жена - силна в крехкостта си, 
харизматична и завладяваща, успява да разруши преградите. Отваряйки вратите 
една по една, като че ли Боряна сваля маските, отваря душите. 

За писателя Йовков са важни ситуациите на искане и даване на прошка, 
осъзнаването на греха и достигането до покаянието. За да се случи магическият 
миг, е нужен различният герой - като Боряна от този драматургичен текст. Освен 
че е единствената, от чието лице не слиза веселата усмивка, девойката въплъщава 
в себе си идеята за прекрачването на патриархалните норми. Приставането се 
асициира със свободата на избора, Боряна сама избира да влезе в къщата на Павле, 
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въпреки че е чувала хорските одумвания. Младото момиче идва от един подреден 
свят, където силата на парите не е успяла да подчини човека на материалното. 
Благородното й потекло е “материализирано” в огърлицата на врата й, тя се 
самоназовава „царска дъщеря”. Боряна единствена намира общ език с бащата. Тя 
вярва, че всеки човек е добър, дори това чувство да е дълбоко скрито в душата му, 
то може да се събуди. Чрез своята искреност и прямота Боряна преобразява Златил, 
кара го да се замисли над това кое е наистина ценно - парите или разбирателството, 
обичта между човеците в един дом. 

Като пророчица, вещаеща голяма беда, е съпругата на Андрей - Елица. 
Нейният образ е представен от режисьорката с характеристиките на невинността, 
плахостта, добротата. Тя вижда в Боряна опора и защита в този свят на омрази, 
непоносимост, подозрения и страх. Освен Златил има и друг персонаж, който 
претърпява известна трансформация - Рали, най-големият от братята. Докато в 
началото Рали е представен като честен, работлив, амбициозен, то изкушението на 
парите го кара да извърши грях - посяга на родния си баща. Това действие бележи 
и кулминационния момент в сценичното действие. Всички герои са поставени 
пред избор (дори Боряна, когато баща й идва, за да я отведе от този дом). Но в 
решителните, гранични моменти героите на Йовков реализират изключителния си 
потенциал. И пред сигурността на познатото, на хармонията, на уютния и топъл 
дом Боряна избира саможертвения порив да дари с любовта си онези, на които 
тя истински липсва, да помогне да подредят своя свят. Степента на напрежение в 
пиесата “Боряна” се подсилва и от речта на героите, значимостта на техните думи 
и на тяхното мълчание. По време на цялото действие всички в къщата на Златил 
говорят бързо, високо, на моменти дори неясно (решение, с което акцентът се 
поставя върху напрежението в къщата, раздразнението на всеки един от наличието 
на семейна тайна). А Боряна говори спокойно, ясно, убедително, сякаш тя, въпреки 
че е напуснала дома си, престъпила е патриархално-родовите закони, е намерила 
хармонията в своя свят и не се страхува да бъде себе си. 

Със силно въздействаща реч е представен и финалът на пиесата “Боряна”. 
Актьорите, хванати здраво за ръце (алюзия за възстановено единство), вече като 
едно цяло слушат думите на бащата. Всеки от героите е претърпял промяна. 
Душите са върнати в лоното на доброто. Хармоничният танц на всички бележи 
проглеждането и радостта от прераждането. 

p. s. Ние сме горди, че в професионалната си биография режисьорката 
Десислава Боева ще включи и успехите на испанската театрална трупа на Четвърта 
езикова гимназия през 2006 г. Ние сме й благодарни и я обичаме! 
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Интервю на Габриела Стоянова (12. д клас) и Деница 
Янакиева (12. е клас) с Десислава Боева - режисьор на 

спектакъла “Боряна”

Кога усети влечение към театралното изкуство?
Когато бях на пет години. Родителите ме водеха често на театър и от най-

ранна детска възраст съм знаела, че ще се занимавам с това. 

Откъде черпиш вдъхновение?
Вдъхновението не може да се черпи, то идва само и именно поради тази 

причина може да се открие навсякъде. Може да се открие в определен текст, 
музика, която чуваш, във взаимоотношенията с хората, може би най-вече с 
близките, семейството, приятелите...  

Професионалният живот пречи ли на личния?
Професионалният живот не може да пречи на личния тогава, когато има 

разбиране, и при всички положения си влияят един на друг: професионалният на 
личния и личният на професионалния. 

Разпространено е схващането, че „основната цел на изкуството е да ни 
забавлява” – споделяш ли това твърдение?

Да - като под забавления нямам предвид само и единствено смях и веселба. 
Забавлението е във всяко нещо, което ни провокира и което ни вълнува. 
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В какво виждаш предимствата на театъра пред киното?
Има едно основно предимство и това е “случването на мига”. Театърът е 

изкуство на мига. И, естествено, живият контакт, живият човек, който играе за теб 
точно в този миг и се опитва да те забавлява.  

Напоследък цинизмите са се превърнали в неразделна част от много 
театрални представления. Мислиш ли, че това е с цел да се привлекат повече 
зрители?

Всичко може да служи на театъра, стига да не е самоцелно. Когато цинизмите 
се използват самоцелно, те не съдържат очарованието на непринудената реч. 

Три пъти си работила с ученици  от IV ЕГ. Как ти се стори работата с 
тях  (ама честно!) и с какво ще ги запомниш („искрено и лично” молим)?

За мен е абсолютно незабравимо времето, в което съм имала възможност да 
се срещна и да работя с учениците от испанската гимназия. И не само защото съм 
била удовлетворена от крайния резултат, а и защото работният процес е бил извор 
за вдъхновение  за мен – наистина!   

Пожелай нещо на младите читатели на „Устрем”!
Пожелавам им да намират причини за своя устрем! 
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Патриархът на магическия реализъм 
– Габриел Гарсия Маркес,

навърши 80 години!

Получава световно признание за 
романите си „Сто години самота”, 

“Няма кой да пише на полковника”, 
“Погребението на Мама Гранде”, “В лош 
час”, “Есента на патриарха”, “Хроника 

на една предизвестена смърт”, “Любов по 
време на холера”, “Генералът в неговия 
лабиринт”, “За любовта и други демони”

Думи на магьосника:

„Обичам те не заради това, което си, а заради това, което съм аз, когато 
съм с теб.” 

„На тази земя може да си само един човек, но за някого ти си целият 
свят.” 

„Винаги ще има хора, които да те нараняват. Затова продължавай да 
вярваш, само бъди предпазлив.” 

„Истинският приятел е този, който те държи за лакътя, а докосва 
сърцето ти.”

„Може би Бог иска да срещнеш много неподходящи хора, преди да срещнеш 
подходящия. Затова, когато това се случи, бъди благодарен.”

„Най-лошият начин да ти липсва някой е да бъдеш с него и да знаеш, че 
никога няма да е твой.” 

„Не плачи, защото е свършило. Усмихни се, защото е станало.” 
„Не прекалявай с борбата, най-хубавите неща се случват неочаквано.”
„Не си губи времето с човек, който не цени своето време, прекарано с 

теб.”
„Никога не преставай да се усмихваш; дори когато ти е тъжно, някой 

може да се влюби в усмивката ти.” 
„Няма човек, който да заслужава твоите сълзи, а който ги заслужава, не 

те кара да плачеш.” 
„Само това, че някой не те обича както ти се иска, не означава, че не си 

обичан с цялото му същество.”
„Стани по-добър и направи така, че да си сигурен кой си, преди да срещнеш 

някого, и да се надяваш, че той знае кой си ти.” 
„Тайната на добрата старост не е нищо друго освен почтен договор със 

самотата.” 
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Прощално писмо на Гарсия Маркес до приятелите

“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo 
y me regalara un trozo de vida, aprovecharнa ese tiempo lo mбs que pudiera”. 
Posiblemente no dirнa todo lo que pienso, pero en definitiva pensarнa todo lo 
que digo. Darнa valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que signifi-
can. Dormirнa poco, soсarнa mбs, entiendo que por cada minuto que cerramos 
los ojos, perdemos sesenta segundos de luz. Andarнa cuando los demбs se de-
tienen, despertarнa cuando los demбs duermen. Si Dios me obsequiara un trozo 
de vida, vestirнa sencillo, me tirarнa de bruces al sol, dejando descubierto, no 
solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probarнa cuбn equivo-
cados estбn al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que 
envejecen cuando dejan de enamorarse! A un niсo le darнa alas, pero le dejarнa 
que йl solo aprendiese a volar. A los viejos les enseсarнa que la muerte no llega 
con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hom-
bres... He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaсa, 
sin saber que la verdadera felicidad estб en la forma de subir la escarpada. He 
aprendido que cuando un reciйn nacido aprieta con su pequeсo puсo, por pri-
mera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que 
un hombre sуlo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle 
a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero real-
mente de mucho no habrбn de servir, porque cuando me guarden dentro de esa 
maleta, infelizmente me estarй muriendo. Siempre di lo que sientes y haz lo 
que piensas. Si supiera que hoy fuera la ъltima vez que te voy a ver dormir, te 
abrazarнa fuertemente y rezarнa al Seсor para poder ser el guardiбn de tu alma. 
Si supiera que estos son los ъltimos minutos que te veo dirнa “te quiero” y no 
asumirнa, tontamente, que ya lo sabes. Siempre hay un maсana y la vida nos 
da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy 
es todo lo que nos queda, me gustarнa decirte cuanto te quiero, que nunca te 
olvidarй. El maсana no le estб asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser 
la ъltima vez que veas a los que amas. Por eso no esperes mбs, hazlo hoy, ya 
que si el maсana nunca llega, seguramente lamentarбs el dнa que no tomaste 
tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para 
concederles un ъltimo deseo. Mantйn a los que amas cerca de ti, diles al oнdo 
lo mucho que los necesitas, quiйrelos y trбtalos bien, toma tiempo para decirles 
“lo siento”, “perdуname”, “por favor”, “gracias” y todas las palabras de amor 
que conoces. Nadie te recordarб por tus pensamientos secretos. Pide al Seсor la 
fuerza y sabidurнa para expresarlos. Demuestra a tus amigos y seres queridos 
cuanto te importan.”

Gabriel Garcia Marquez
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Превод на Ангелина Мерджанова, 12. ж клас
„Ако Бог забравеше за момент, че съм една парцалена кукла, и ми подареше 

късче живот, може би нямаше да казвам всичко, което мисля, но със сигурност 
щях да мисля всичко това, което казвам тук. Бих придавал стойност на нещата 
не спрямо това колко струват, а спрямо това, което означават. Щях да спя малко, 
да мечтая повече, защото за всяка минута, когато затваряме очите си, губим 60 
секунди светлина. Бих продължил, когато другите спираха, бих се събуждал, когато 
другите спяха. Бих слушал, когато другите говореха, и колко бих се наслаждавал 
на един хубав шоколадов сладолед! Ако Бог ми подареше късче живот, бих се 
обличал просто, бих лежал по очи пред слънцето, оставайки непокрито не само 
тялото си, но и душата си. Боже, ако можех, бих изписал омразата си върху леда 
и бих чакал да изгрее слънцето. Бих изрисувал върху звездите с вдъхновението 
на Ван Гог едно стихотворение на Бенедит, а песен на Шерат би била серенадата, 
която бих подарил на Луната. Бих поливал със сълзите си розите, за да почувствам 
болката от прегръдката им... Боже, ако имах едно късче живот... Нямаше да оставя 
да премине дори един ден, без да кажа на хората, че обичам, че ги обичам. Бих 
накарал всеки мъж и жена да повярват, че са мои любими, и бих живял влюбен 
в любовта. На хората бих посочвал колко грешки правят, като мислят, че спират 
да се влюбват, когато остареят, без да разбират, че остаряват, когато спират 
да се влюбват! На малкото дете бих дал крила, но бих го оставил само да се 
научи да лети. На възрастните бих показал, че смъртта не настъпва в резултат 
на преклонната възраст, а в резултат на забравата. Научих толкова неща от вас, 
хората... Научих, че всички искат да живеят на върха на планината, без да знаят, 
че истинското щастие се намира в начина, по който изкачваш стръмния склон. 
Научих, че когато новороденото за първи път стисне в малката си длан пръстта 
на баща си, го пленява завинаги. Научих, че човек бива оправдан за това да гледа 
другия отвисоко само когато трябва да му помогне да стане. Винаги трябва да 
казваш това, което чувстваш, и винаги да правиш това, което мислиш. Ако знаех, 
че днес би бил последният път, когато щях да те гледам как спиш, бих те прегърнал 
и бих се помолил на Господ да мога да стана пазител на душата ти. Ако знаех, че 
това ще бъде последният път, когато те гледам как излизаш от вратата, бих те 
прегърнал и бих ти подарил целувка. Ако знаех, че това е последният път, когато 
ще чуя гласа ти, бих записвал всяка твоя дума, за да мога да ги слушам отново 
и отново. Ако знаех, че тези са последните моменти, когато те виждам, щях да 
ти казвам “обичам те” и нямаше глупаво да мисля, че ти вече го знаеш. Винаги 
има едно утре и животът ни дава и други удобни възможности, за да направим 
нещата така, както трябва, но в случай, че направя грешка и ни остава само днес, 
бих искал да ти кажа колко те обичам и че никога няма да те забравя. Утрето 
не е гарантирано за никого - нито млад, нито стар. Днес може да е последният 
път, когато виждаш хората, които обичаш. Затова не чакай повече, направи го 
днес, защото ако утрето никога не дойде, със сигурност ще се разкайваш за деня, 
когато не намери време за една усмивка, една прегръдка и беше много зает, за 
да направиш действителност последното им желание. Дръж тези, които обичаш, 
близо до себе си, кажи им шепнешком колко много имаш нужда от тях, обичай ги 
и се отнасяй с тях добре, намери време да им кажеш “извинявай”, “прости ми”, 
“моля те”, “благодаря” и всички думи, изразяващи любов, които знаеш. Никой 
няма да се сети за скритите ти мисли. Поискай от Господ силата и мъдростта, за 
да ги изразиш. Покажи на приятелите си какво означават за теб.”
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Лора Търколева, 12. г клас 
Без Бог. Без господар?! 

/Или възможно ли е от “супа от атоми” да се роди вярата?/ 

Без Бог. Без господар. Без религия, без вяра, без институция, без какво още? 
Какъв е въпросът и какви са отговорите? Или може би той, въпросът, не е “без”, а 
“с” интенцията да бъде и запитване, и отговор едновременно. Крайно универсално 
и практично, шаблонно, масово, приложимо - като формула, като мото - повтаряно 
от нечие фанатично “СЪС” или “БЕЗ”- съзнание. А може би лаконичната точност 
е най-ясна, семпла и проникновена. Без Бог, без господар. Четири думи, които 
поставят най-важния проблем пред човека…

Ден Първи - Разходката. Новороденият човек пълзи. Или може би дори не 
пълзи, а си седи в центъра и гледа - към периферията, за да обгърне с поглед Пътя - 
Напред, Назад, Нанякъде, въобще Пътя, който има посока и предназначение. После 
малкият човек става и тръгва, може би пълзи в началото, но все пак се изправя и 
прохожда, за да пада и става стотици пъти, докато се изправи за последно, докато 
стане - ГОЛЯМ ЧОВЕК. 

Ето така най-общо всички ние впрягаме волски усилия и труд, макар че уж 
сме почти пораснали хора, за да си обясним нас самите - с минало, с настояще и 
бъдеще. И за да ни е по-интересно, по-смислено и подредено, кръщаваме Пътя 
еволюция. Дума, с която галим голямото си отдавна пораснало его и илюстрираме 
безумната идея, че след философското раждащо начало се прозяваме някакви си 
милиарди години и изведнъж стигаме до холивудския happy end на човешката 
цивилизация, който всъщност не е истински край, защото е много фаталистично да 
предричаме сами своя завършек, но със сигурност той е еуфорично и неадекватно 
щастлив. Може би няма нищо лошо в сапунените автоинтерпретации, но тази - 
най-разпространената, не дава ключа към загадката как сме се трансформирали в 
прохождащо малко човече и нещо повече - в разхождащо се. 

Ден Втори - Лирическото отклонение. Замислете се колко хартия се 
изписва, за да се документират научните изследвания, които разкриват произхода 
на нашата Вселена, които с трепет и ентусиазъм достигат и обосновават 
познанието за изначалието. Но нима е научно обосновано телешкото очарование, 
с което множество от псевдоучени пропагандира своята теория? Тя се синтезира в 
следното: Ние „преди” - антиматерия; ние „сега” - елементи, вписани в йерархична 
структура с класификация, администрация, бюрокрация и т. н., и т. н. Ние”после” 
- ОТНОВО антиматерия, т. е. НИЩО. И докато псевдоучените с възхита пелтечат 
на тема “супа от атоми” /цитирам ВВС/, малко са тези, които си задават въпроса: 
Кой създава НИЩОТО? Има ли същество, което да го сътвори, и какво въобще 
значи да сътвориш нищо? 
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Сега аз питам и отричам всички условности: Кой е творецът? Кой е Бог?
Ден Трети - Прозрението. Дали Бог е светлина, сила, дух, странно 

фантастично същество?! Дали изобщо го има и ако е така - защо? А кой е създал 
Бог - той сам, нашето въображение или абстрактна форма на познание, което ние 
не можем да постигнем. И защо трябва да знаем? Въпроси с или без отговори - 
всичко зависи от нас. 

В желанието си да се учи човекът е съградил много - около себе си и в 
самата си душа. Възпитал я е на любознателност и откривателски дух, присъщи 
за редица велики учени. Те обаче не са псевдоучени, не са и псевдохора. Те 
вярват. Двама нобелисти в областта на физиката потвърждават моята теза. Алберт 
Айнщайн казва, че “науката без религия е осакатена”, а “религията без наука е 
сляпа”. Робърт Миликан добавя: “За мен е немислимо това, че един истински 
атеист може да бъде учен”. Така е - не може. Не може, защото, за да бъдеш учен, 
имаш нужда от вяра - в себе си и силите си, в чудесата на Вселената - мистични 
и прекрасни, и в самата мистичност на Универсалното, тъй като необятността му 
е недостижима за човешкото. Нуждаем се от вяра. Нуждаем се от Бог. Макар че 
тичаме, а не пълзим по Пътя, не бива постоянно да спираме, за да оглеждаме в 
подробности пейзажа. “Наоколо” е пространство, но не е посока. И не е Напред. 

Ден Четвърти - Прозрение. Какво дава вярата? Дава подредено хармонично 
начало и упование за пътуването ни. Дава облик на нас самите. Дава Бог! А взима 
ли ни нещо? Властва ли над нас?! Защо мислиш, че Бог е господар?

Ден Пети - Фалшът. В църква си. Тамян, свещи, песнопения. Празник е. 
Оглеждаш се. Някакви лелки се молят да им дадат нови деца, нови мъже, нови 
перални, по възможност и прахосмукачки, нови увеличения на новите заплати и 
т. н., и т. н. До бръмчащите лелки бръмчат баби, облечени в черно. И те мънкат 
набожно и завират в черните си дрехи, но не биха ги свалили. Как - хората ще 
кажат, че е грях! А всъщност “хората” нищо няма да кажат - те са прекалено заети 
да гравитират около себе си и да се молят. Не за душите си, за перални. Само 
че човешките перални не могат да почистят отдавна омърсеното и умъртвено 
божествено в нас. 

Ден Шести - Пътят. Той е кратък и безкраен едновременно. Само стъпките 
ни - тихи и смирени или пък не, отброяват миговете движение. По Пътя има много 
цели - малки и илюзорни, и една, която трябва да достигнем. 

Ден Седми - Истината. Истината е целта. Истината е въпрос. Истината е 
отговор. И не е - и двете. Истината не е обща, не е частна, не е една, но и не повече 
от една, защото тогава няма да бъде Истина. Истината е лична и върховна и се 
пречупва през душите ни, за да огрее Пътя, по който човешките стъпки разхождат 
своите търсения. Какви са те? Търсещи Истина. Бог е Истина - многолика и 
многостранна и многоименна. Той не дава и не взима, а вдъхва свободния избор 
да даваш и взимаш всеки ден на себе си и на другите. Не наказва и не властва. 
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Сами сме господари на себе си и на доброто и злото, красивото и грозното в нас. 
Някои обаче са недоволни от свободата си, божествената свобода, защото тя е 
отговорност. Отговорността е чест за силния и бреме за слабия, който бива смазан 
от тежестта й, крещейки “ДОЛУ БОГ!”. Но Бог не е конкретика, а абстракция и 
не може да бъде “повалян” от нашите страхове. Защото Бог е Истина… Истината 
е прекрасна!

Ден Осми - Животът (Ако го има.). Има ли осми ден, или сме сътворени 
само за седем, през които лутанията и въпросите все пак се превръщат в хармония, 
в отговор. Ако няма осми ден, кога ще го осъзнаем - отговора, от който така се 
нуждаем! Има, има осми ден, отреден само на един отговор: Пътят е труден, 
Истината - красива, а Животът, Животът сме НИЕ! НИЕ СМЕ БОГ! НИЕ сме си 
господари. Да не убиваме вярата, да не се самоунижаваме. В нашата забравена 
демаскирана същност има покой и хармония, има ЖИВОТ, ИМА НИ НАС И СМЕ 
ПРЕКРАСНИ!

Ден n-ти. Винаги го има. Съществува във вечността. Но не вечността 
- смесица от физични частици, не и вечността - безконечност от жалби и 
оплаквания на морални слепци и псевдотърсещи познание, а ВЕЧНОСТТА на 
вярата в същинското. Ден n-ти. Необозначим ден - съчетава в себе си парливата 
странност на непознатото и трепетната надежда на светлината. От него започват 
и свързват всички стъпки, всички разходки. Може би е необясним, може би и ние 
сме необясними. Така е…. когато търсиш райската градина. 

Лора Търколева, 12. г клас
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Stick and stones can break my bones 
but words cannot heart me 

In the contemporary world, there is a big split between the spiritual and the ma-
terial. In this sense what is considered to be the most important thing are the external 
appearance. 

People are sensible creatures, vulnerable not only physically, but also spiritually 
and psychologically. Their appearance is a small detail of their essence, but what is the 
most important in a person is his spirit, character and soul, because they define his be-
havior and actions, his attitude towards the other and his mode of thinking. 

In this sense there are many ways to make a human suffer, because the pain is 
connected not only with the body, but also with the soul. Words can hurt a man strongly 
and deeply, because the human communication is a process of great importance for 
people. This is a way for them not only to pass on information, but also to deepen their 
ideas about the world, to enrich their culture and spirit, to understand new points of 
view, opinions and believes. 

This is why the words of the others have big influence on them, they can make 
them feel stronger and surer, but also can take their hope, destroy their illusions and 
make them suffer. For example, there are situations in which other people’s opinion can 
help you realize that you have been wrong, that your ideas haven’t been objective and 
correct. This way your world could turn out to be unreal and false. Sometimes different 
words can offend a person, can worsen his mood and change his behavior. 

I think wounds of the soul are the most serious and difficult to cure. Caused by 
the words and the actions of the others, they can destroy a person, can make him suffer, 
feel weak and vulnerable, can make him feel unsure and confused. For example, when a 
person is surrounded by people who don’t like him and have a negative attitude to him, 
he often doesn’t believe in his abilities and start underestimating himself. 

I think the words are very dangerous. They can express all human feelings, opin-
ions and relationships. That is why I consider it an art to be able to communicate and 
express yourself accurately and precisely. And although body’s wound are very painful, 
they actually disappear after a certain period of time, while others, caused by words, can 
remain painful forever. 

Биляна Петрова, 11. е клас
Проект на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 

Концепции за мирни училища в Европа
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Славена Симеонова, 11. б клас
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Freedom is a right, not privilege

 Democracy is one of the most important characteristics of the contemporary 
society. It gives people the opportunity to determine their attitude, to set their goals 
and struggle for their achievement. It calls to tolerance, respect and consideration with 
relation to the opinion of the others, to their religion and the cultural differences that 
originate from their ethnical belonging. In this sense it proposes freedom of actions 
and behaviour, gives people the chance to express clearly their point of view. 

 Freedom is one of the main values of our society. People have struggled for its 
establishment for centuries; it has been the goal and dream of many who have lost their 
lives in different wars and battles in the past. But now another problem has arisen – in 
the time where freedom is almost limitless, there are many people who think it allows 
them to do whatever they want. This confronts our society with many risks, because 
human ambitions and desires are not always noble and good for the others. 

 Every person possesses his life. In the course of time he learns to make impor-
tant decisions, starts to realize the complexity of life, the significance of every action 
and its consequences. For every action in human life is a result of different needs and 
feelings but some of them bring about unfavourable consequences. In this sense I think 
the man can do whatever he wants in his life and take advantage of his freedom only if 
he is responsible and mature enough to be able to bear the consequences of his actions 
and only if he is capable of behaving in a way that does not harm the others. 

 The borders of human behavior depend on his morals, on his ideas about good 
and bad. Sometimes his actions cause harm to the society he belongs to. That is why 
people have created laws – they have appeared not only to protect the society from the 
freedom that exists in it, but also to control it and reduce the possibility of harm. 

 On the other hand, a person can never do whatever he wants in his life when 
he finds himself in a limited space such as the one society offers. In this sense one can 
never be completely free, because there are always some restrictions he is supposed 
to consider. He is not completely independent for to a different extent every person 
depends on the community he belongs to, he has to conform to its laws, traditions and 
requirements. 

Ана Петрова, 11. е клас
Проект на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 
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Милена Симеонова, 11. б клас
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„Не затваряй очи“

21 век. В забързаното ежедневие и трудния си бит забравяме да спрем и да се 
замислим - а няма и време - за това какво се случва около нас. Живеем в най-развитите 
откъм технологии години, време, в което може да бъде постигнато почти всичко. А 
ставаме свидетели на моралния и ценностен упадък на младите хора. Периодът на 
съзряване винаги е бил определян като труден, но изпитанията днес са много повече 
от тези, през които са минали например родителите ни преди 20 - 30 години. Алкохол, 
цигари, дори някоя по-лека дрога - в един или друг момент от съзряването си почти 
всеки опитва. Какво можем да кажем за безразборните сексуални контакти, насилието 
и бягството от всякакви задължения? Това, за което казват “От възрастта е”, не 
преминава от съзнанието на младите просто така. Не всеки може да си постави ясна 
граница, която да спазва, и да определи моралните си ценности. 

Проблемите се пораждат още в ранно детство – не достига време родителите 
да вкоренят в съзнанието на децата си морални ценности, липсва нормален дом... И 
децата израстват с изкривени представи. Истина е, че днешните млади хора си обявяват 
конкурс за най-красив юмрук и най-точен ритник. А клипчетата със заснети побои 
се разпространяват като екшън-филмчета. Не, проблемът не е във вас - наистина в 
последното няма логика. Това е ясен пример, който показва колко грешна и изкривена 
е представата за живота на много наши връстници. 

Всички тези хора, които споменах, са ми връстници - бъдещето на България, 
хората, с които ще градим обществото, с които ще съжителстваме. И като прибавя 
липсата на съчувствие и на минимална хуманност, питам се какъв живот ще изградим 
за себе си и след себе си. И така - ставаме свидетели на морално деградиращо 
общество. Всички се оправдаваме с напрегнатото и забързано ежедневие, утешаваме 
се с принципа на „градската джунгла“ - най-силният оцелява. Въпреки това всичката 
жестокост, на която ставаме свидетели, е нелогична и непредизвикана. Всичко дотук 
ни навежда на един въпрос: „Как можем да променим нещата?“. Според мен трябва 
да има обществена нетърпимост към насилието в училище – всеки трябва да е наясно, 
че опита ли да нарани физически някого, веднага ще бъде изключен. Относно лошото 
отношение към другите – това вече няма как да бъде спряно, всеки има свобода на 
словото и сам трябва да реши дали ще се интересува от своя живот, или ще се бърка в 
тези на околните. А за наркотиците, алкохола, цигарите – има достатъчно информация, 
стига да я поискаш. Всеки знае какво взима и какви ще са последствията. Освен това 
трябва да разбере, че не е сам, а живее в колектив. Във всяка среда, в която попадне 
– училище, семейство, приятели, дори докато върви по улицата, не трябва да остава 
безучастен към чуждото нещастие и даже по-лошо – да му се подиграва. 

Лично аз смятам един ден да науча децата си точно на това. Дори само един 
човек да промени вижданията си към добро, това ще му даде ново начало. И не само 
на него... 

Симона Андонова, 8. б клас
Проект на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 
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Лора Търколева, 12. г клас
Любов за вкъщи 

 
 “…живеем в забързан, динамичен свят…”
 Анонимен автор, т.е. повтарят го всички
Липсваш ми - когато те завързвам и заричам
и се завъртам в кръг от обещания -
неизпълними, глухи, преоценено необичани. 
Преоценено евтини са думите за двама. 
Липсваш ми - когато уж, че те обичам, 
в пияния си пирует от хиляди съзнания
незнаещи и търсещи и … пак незнаещи, 
ти ще ме спреш и ще си избереш - най-ординерното. 
Липсваш ми - и вече много е студено, 
между мен и мен и мен, а теб? - те няма. 
Между хаос и посока “напред” е стаено
разстояние - кратко - и най-неоправдано. 
Липсвам си и не е честно да ни няма.  
Изтрит - поредният ни филмов ден, 
изтрит, откраднат! - НЕ! - отрязан и
КАКВО? - нали НЕ СМЕ, нито ТЕБ, нито МЕН!
Дали ти липсвам? - Така не ще и вярвам -
най-прозаичната любов е наказание. 
Ние не сме АЗ и ТИ, ами сме НЯКОИ, 
прозяващи се в миг любовно издихание.

Лора Търколева, 12. г клас
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Лора Търколева, 12. г клас
Любов за вкъщи

Омръзнал си ми и това е много тъжно. 
И даже аз сама съм си омръзнала. 
А всичкото това всеобщностно омръзване
е само повод - за да не се обичаме. 
Най-мързеливите души - сдвоили сме се. 
Но никакви не сме си - каквито и да е!
И някак си в налудното мълчание, стаено
е само то - сдвоеното, изтъркано лице. 
А най ми е омръзнало да сме измръзнали -
като буркан със зелеви листа. 
Не ябълки от грях, ала до семето изпивани. 
Не си ми вкусен, но пак ще те изям. 
И докато двамата се вкисваме в това ни
профанно, отрезвително омръзване, 
си пишем думи и напудрени слова, 
останали от вчерашната мърша за вечеряне. 
А те обиждат силно - май повече и от обиди;
и странно как така нагарчат и болят,
макар и всъщност да няма вече нищо, 
което да ни заболи, с което да ни наранят!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…………………………………………………
Мързи ни даже удивителните да си пишем. 
Порядъчно е нежно-сам в нас двойният абсурд, 
във който сетен път пак заедно ще си умираме:
поредния порядъчно-безсмислен смъртен път. 
……………………………………………………
Тук пак ще сме любовни парадокси - зле покълнали;
затворници на общия мухлясал наш буркан, 
до следващото ни омръзване-умиране, измръзнало…
До утре - във буркана. И до завинаги - пак там…
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Биляна Петрова, 11. е клас

La vida es como una guerra, es una pelea a muerte, es como ir an-
dando por un paнs enemigo

Voy a hablar sobre un tema que demuestra la complejidad de la vida y del mundo 
en el que vivimos. 

La vida es una guerra, es una pelea a muerte, es como ir andando por un paнs en-
emigo. Cada dнa nos encontramos envueltos en niebla que nos impide a ver quй viene 
por delante. Despuйs de cada dнa, al cerrar los ojos, aspirando a tranquilidad, el mundo 
vuelve a herirnos con su crueldad eterna, porque ni siquiera los sueсos nos dan el con-
suelo que necesitamos tan desesperadamente, porque ni siquiera en ellos podemos con-
seguir la paz interna que tanto nos hace falta. Despuйs de cada dнa, tan larga y pesada, 
llena de tantos obstбculos y decepciones, queda el dolor de las esperanzas rotas, de los 
sueсos imposibles, un dolor profundo que se convierte en la esencia de nuestra existen-
cia. Hasta un momento que, ya cansados, nos entregamos, perdemos la sensibilidad, la 
vulnerabilidad tan tнpica para la especie humana, perdemos la humanidad. Y, cuando 
ya viejos, alzamos los ojos inexpresivos y turbios, vemos con lastima las arrugas en el 
rostro una vez tan joven y vivo, la nieve en los cabellos que fueron tan negros como la 
ropa de una viuda, hitos de nuestro largo camino por la vida, nos damos cuenta de que 
hemos vivido en vano, de que todavнa no hemos encontrado el sentido de nuestra exist-
encia, y la amargura penetra en nuestras almas al notar que ya no queda tiempo, que no 
hemos dejado nada al mundo, que no hemos hecho diferencia alguna, que lo ъnico que 
hemos conseguido con gran acierto es abrirse paso hacia el olvido total. 

Por su camino por la vida la persona se cruza con mucha gente. Una parte de ella 
ensimismada y triste como si hubiera visto la realidad de un sueсo largo y hermoso, y 
despuйs hubiera sido despertada brutalmente por la vida cruel. Otros indiferentes hacia 
todo lo que no les importa, encerrados en un mundo dedicado a su propio yo, llevando 
una vida tan absurda que les priva de todo tipo de emociуn. Otros sonrientes, sin com-
prender que en este mundo la felicidad no existe y que nada merece su sonrisa. Otros 
con los labios torcidos en sonrisas forzadas, tratando de mentir a los demбs que han 
conseguido todo lo que deseaban, intentando ocultar su insatisfacciуn con su propia 
persona. Todos ellos, frutos tristes de la vida, unos desgraciados ya agotados, que han 
sobrevivido por ahora las burlas y las humillaciones de la vida. Como flores escarchadas 
por el frнo y las tempestades en el mundo. 

 La vida es una lucha cruel y sangrienta. Debemos luchar por todo - de las cosas 
mбs pequeсas e insignificantes como la comida, a lo mбs importante y difнcil - quedar 
humanos, preservar nuestra capacidad de sentir y soсar, quedar fieles a sн mismo, reali-
zarnos. Y a pesar de que esta gente que lo consigue tiemble de frнo y dolor en las no-
ches negras y oscuras, con sus mejillas mojadas de lбgrimas y sangre, verdaderamente 
felices son los que todavнa tienen fuerzas y voluntad de seguir adelante con sus sueсos 
y pasiones a pesar del profundo desengaсo. 

La vida es una lucha, una pelea a muerte, es como ir andando por un paнs en-
emigo…
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Биляна Петрова, 11 е клас

First impressions can be misleading. Using examples from your 
studies, observation, experience or reading, show in an essay how a 

first impression can be wrong. 

A philosopher once said that it was necessary for people to spend a lifetime with 
another human being in order to get to know him, but even then they wouldn’t have 
understood him completely. This thought reflects not only the complexity of people’s 
nature, but also our inability to fully liberate ourselves from our prejudice against others 
so that we could see their true faces. On many occasions, therefore, the first impressions 
we get of people turn out to be misleading. 

We often aim at getting an exact idea about something at first sight, without 
thinking twice, and that’s why this idea in the majority of the cases results in mistakes. 
A typical example is students who want to evaluate a new teacher - frequently the hasti-
ness in their judgment prevents them from seeing the person in his or her true light. Af-
ter some time, however, when they have already acquired a clear idea about his qualities 
and defects, they realize that they have been wrong. 

Sometimes our first impression can be influenced by strong emotions such as ad-
miration, fear or even hatred. Therefore it is difficult for us to form a correct idea about 
the person. This is the case of Elizabeth from Jane Austin’s novel “Pride and Prejudice”. 
She finds it hard to overcome her initial dislike of Darcy and by the end of the novel is 
surprised to find out how wrong her first impression about him has been. 

Quite often first impressions are based on people’s appearance and this makes 
them even more subjective. Many tend to consider somebody a good person just be-
cause he looks beautiful while ugly people are treated with disregard and suspicion. I 
had a friend who I thought was unable to hurt and betray me just because she didn’t look 
that sort of a person. However, later on I realized that her appearance did not define who 
she was for her nature seemed to be very different from what I believed it was. 

The situations in which a first impression has turned out to be misleading are 
countless. That is why wise people do not afford to be led by them, but take their time 
to get to know the person before they let him in their life.
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Ана Петрова, 11. е клас

La vida es aquello que nos pasa mientras hacemos otros planes

La existencia del hombre estб marcada por la aspiraciуn a la felicidad. Todas las 
personas luchan por realizar sus sueсos, por dar sentido a su camino por la Tierra antes 
de morir y de ser olvidados. No obstante, cada uno entiende el concepto de la felicidad 
de una manera muy particular, muy personal y muy profunda como ella, en realidad, es 
la meta final de toda la gente: es decir que todo lo que hacemos, todas las aventuras que 
emprendemos tienen la ъnica finalidad de hacer que nos sintamos felices. 

La vida es aquello que nos pasa mientras estamos haciendo otros planes. 
Para empezar, nadie puede pronosticar el futuro, por lo cual es muy difнcil adi-

vinar cuбles serнan las consecuencias de nuestras acciones. Y como cada detalle influye 
en la vida de un modo muy peculiar, por mucho que uno se esmere en forjar su destino 
tal como lo quiera, en cada momento sus planes pueden fracasar, causбndole daсo y 
decepciуn. Es por eso que la vida es aquello que nos pasa mientras estamos haciendo 
otros planes. 

Ademбs, esa lucha que solemos llamar “nuestra vida” es un conjunto de йxitos 
y fracasos, es la historia personal de cada individuo, es lo que queda en las memorias 
de los hombres despuйs de su muerte. Por supuesto, todas las personas, sin tener im-
portancia los factores que nos diferencian los unos de los otros, tienen algo comъn - la 
aspiraciуn a la felicidad, el anhelo de sentirse felices. Por eso, hagan lo que hagan, ellas 
piensan en el momento en el que este sentimiento va a dar sentido a todos los sacrificios 
que han hecho, a todos los esfuerzos que han realizado en su nombre. 

La verdad es que el hombre tiene miedo de que si no encuentra la felicidad, su 
vida pueda verse privada de sentido, que haya vivido en vano, por lo cual concentra toda 
la capacidad que posee para conseguirla. 

En un determinado instante cada uno se da cuenta de que la felicidad no existe, 
o, al menos que el sufrimiento predomina en la existencia humana, lo que hace que la 
vida pierda algo de su belleza, su encanto, su optimismo. Se da cuenta de que en reali-
dad la vida es aquello que le sucede mientras lucha por su bienestar, mientras busca su 
felicidad. 

En conclusiуn dirнa que, sin embargo, el hombre no debe esperar a que por fin 
alguien le conceda lo que merece porque ser feliz o no, depende de uno mismo, de su 
disposiciуn a ver, sentir, percibir el mundo que le rodea, de su capacidad de confor-
marse con lo  que ha logrado, con lo que es y ha llegado a ser, mientras se guнa por 
la filosofнa de que siempre tiene mucho que hacer y nuevas batallas que ganar.
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Цвета Игнатова, 12. г клас

Кой излъга нашата вяра?

Казват, че за да живее човек пълноценно, трябва да притежава вяра, 
независимо от какво естество е тя - религиозна, често понякога фанатична, вяра 
в другите, в самия себе си или вяра в бъдещето. Това се дължи може би на факта, 
че хората са устроени така, че им се налага да търсят сигурност и увереност 
в нещо, за да осмислят съществуването си. Търсейки в речника значението на 
думата вяра, откривам обяснението: „Вяра - убеждението, че нещо е истина, 
увереност.” Следователно всеки човек има вяра, която е готов да защитава и която 
го води в живота. Но не се ли случва често да бъдем излъгани, да открием, че 
сме били подведени, и това, в което сме вярвали, не е оправдало очакванията 
ни и се превърнало в една лъжа? В тези случаи винаги търсим виновник за 
разочарованието си, но често не сме способни да го открием. 

На въпроса “Кой излъга нашата вяра?” невинаги може да се намери отговор. 
Дали самият живот не е този, който ни е излъгал и ни е накарал да вярваме в нещо, 
и накрая се оказва, че то не съществува или че не е това, за което сме го мислили? 
Или самите ние сме тези, които сме се подвели и сме се самозалъгали? Човек сам 
определя убежденията си, следователно той е единственият виновник, ако те се 
окажат грешни. Само че хората са готови да поемат този риск, да вярват, въпреки 
възможното разочарование, защото вярата е тази, която им помага да преодолеят 
множеството изпитания, пред които животът ги изправя. 

Когато чуя думата вяра, първата асоциация, която правя, е с Бог. За 
мен първото й значение е в нейния религиозен смисъл. Вяра в Създателя и в 
неговите дела. Това е основното убеждение, което е водило и продължава да води 
милиони хора по света. Вярата във върховно божество, което стои над всичко и 
всички, независимо към коя религия принадлежи човек. Но според мен хората, 
отдали се безусловно на Бог, са именно тези, които в един момент са най-силно 
излъгани в очакванията си, подведени най-напред от църквата като институция с 
нейните манипулативни действия. Примери - убеждението, което християнските 
духовници са внушили на вярващите, че жената е грешна по природа и стои по-
ниско от мъжа; хилядите убити по време на Светата инквизиция след лъжливите 
обвинения, че някой е вещица или служител на дявола. Но може би разбираме най-
силно, че сме излъгани във вярата си, след като се сблъскаме със страданието и 
несправедливостта в живота, след като станем свидетели как умират невинни хора 
вследствие на поредния терористичен акт, как деца страдат от неизлечими болести 
или умират от глад. В тези моменти се питаме къде е този Бог, в който вярваме, 
който е милостив и добър и се грижи за слабите и беззащитните. Чувстваме се 
излъгани във вярата си в Бог, когато видим малко дете, болно от левкемия, току-
що започнало своя живот, а вече е обречено на смърт. Няма оправдание за неговото 
наказание, то не е извършило смъртен грях, за да бъде наказано. В случаи като 
този и най-силно вярващите се запитват дали не са заблудени в убежденията си, 
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дали това, в което вярвят, не е една огромна лъжа и целият им живот се гради на 
лъжлива вяра в несъществуващ Бог. 

Друго значимо нещо, което е основна част от живота ни и в което имаме 
безусловна вяра, е нашето семейство, доверието в близките ни, закрилата и 
подкрепата, които имаме в трудни моменти. Но често се случва да установим, че 
сме били излъгани дори и в тези наши убеждения. Многобройни са случаите, в 
които единият от родителите напуска близките си и изоставя децата си, разбивайки 
техните илюзии, че са имали щастливо семейство, че мама и татко се обичат и 
ще бъдат винаги заедно. Тези деца осъзнават, че тяхната вяра е била излъгана, и 
губят убеждението, че съвместното съществуване и идеалното семейство могат 
да бъдат реалност. Често родителите също биват излъгани във вярата си в своите 
деца. Живеят с убеждението, че са отгледали и възпитали добър и отговорен човек 
до момента, в който не открият, че детето им е наркоман или престъпник, че е 
готово и да ги продаде за своите собствени цели. Възможно е дори човек, който 
има щастливо и задружно семейство, да загуби вярата си в него, след като научи 
за поредния случай, в който майка захвърля детето си на боклука или син убива 
безмилостно и двамата си родители. Способен ли е човек да продължи да вярвя в 
хармоничното съществуване между хората при положение, че хаосът е обхванал и 
унищожава дори и взаимоотношенията между близки и обичащи се?

А дали осъзнавайки, че сме излъгани във вярата си в Бог и в семейството, 
двете основни ценности, поддържащи живота според християнството, ние губим 
способността си да вярваме, защото си даваме сметка, че всяко убеждение може в 
един момент да се окаже лъжа, и да научим, че някой е излъгал нашата вяра?

Лора Търколева, 12. г клас
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Йоана Кирова, 10. а клас
***

Аз всеки миг отпивам от тъгата
и всеки път заспивам със студа, 
прегърнала нощта - една утеха, 
задъхана, аз бягам от деня. 
Забравила съм вече що е радост, 
не помня даже миг красив. 
Не искам да обичам самотата, 
а да си върна онзи ден щастлив. 
И скривам себе си във тъмнината. 
Аз бягам не от сянката, а от страха, 
че слънцето ще види в мен душата, 
презряла себе си, останала сама. 
Макар да знам, че всичко е излишно, 
дори да няма връщане назад, 
сърцето тръпнещо ще помни всичко -
дано се стопля в твоя слънчев свят…
... ... ... ... ... ... ... 

 Гергана Манова, 11. ж клас

Под дъгата

Под дъгата стават чудеса - 
две дечица боси тичат. 
Под дъгата сбъдва се всяка мечта - 
две сърца се учат да обичат. 
Под дъгата слънцето заспива - 
слънце без лъчи в лазурен небосвод. 
Под дъгата моята луна се скрива - 
малка, светеща и дива. 
Искам да ме носиш с тебе -
под дъгата раждат се мечти, 
знам, че хората не вярват - 
ще затворят пак очи. 
Знам, че ти си по-различен, 
вечно търсещ, луд, необуздан, 
своите очи затваряш сам, 
за да можеш да ме срещаш там.

Лора Търколева, 12. г клас
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Мария Ненкова, 12. г клас 
Целувка

Събуждам се и разтърквам очи. Между пердетата се прокрадва лъч светлина 
и пада точно на лицето ми. Знам, че трябва да стана, но нямам сили. Леглото до 
мен е празно и студено. Аз съм празна и студена като леглото… 

По улиците върви бледа сянка с вдигната яка и нахлупена ниско над очите 
шапка. Кой е този висок и строен мъж, от когото бягат всички? Защо бягат и 
потреперват само при мисълта за сивите му очи? 

Тя е въплътеното съвършенство, неподправената и първична женственост. 
От нея струи сила, но и детско невинно невежество. Коя е тя? Коя е жената, която 
като цветно петно се просмуква между сивите непознати, с почти еретична усмивка 
на уста? А кои са те? Живи ли са изобщо?! Може би не… отдавна забравили да 
живеят, те са се превърнали в колони от числа и букви. Сливат се в еднообразната 
маса на делника. А тя е като пустинно цвете, незнайно как поникнало между 
камънаци. 

Погледът ти гори с игрив пламък. Отново си замислил някоя пакост, а …
може би не… може би отново си спомняш някоя лудория, която болният ти мозък 
е сътворил в миг на всепоглъщаща скука. Защо гледаш така? Залепил си чело на 
стъклото на хладния прозорец и се взираш в хората долу. Нима си мислиш, че ще 
те видят?! Те отдавна са престанали да вдигат очи към небето. А ти си осъден да 
останеш незабелязан. 

„ Аз съм Пътят, Истината и Животът.” Аз съм пътят, повел ви към мрачното 
царство на Хадес. Аз съм истината на вечното познание, отвъд света, отвъд 
възприятията и предразсъдъците. Аз съм всичко и нищо. Аз съм животът, не… не 
съм животът, а времето. Аз съм безкрайната тъкан на времето, но и ръката, която 
ще скъса нишката. АЗ СЪМ СМЪРТТА…

Тя, момичето с ведра усмивка на уста, се е отдала единствено и само на моя 
съдружник - Живота. Той е присъщ на всички и на никого едновременно. Тя се 
е научила да живее, за разлика от моите поклонници - смъртните с бледи лица и 
безкръвни устни. Аз съм жената с коса в костеливата и безмилостна ръка. Аз съм 
всичко и нищо. Той - моят антипод, моят съдружник - също е неуловим. Но не и за 
нея. Тя го носи във всяка фибра на тялото и душата си. Тя е негово въплъщение, 
както бледият мъж е мое. 

Те се срещнаха - той и тя… Аз и моят колега можем само да ги наблюдаваме 
отстрани. Но ти, Създателю, ти стоиш на своя прозорец, долепил чело до стъклото 
и чакаш. Може би този път ще е различно. Но как би могло?! Ти ни създаде - мен 
и Живота. Ти създаде и тях. А край мен чака твоят син, както аз съм твоя дъщеря. 
Той обича творението ти повече, отколкото ти някога би могъл. Той умира с всяка 
следваща химера, която изпратиш. И винаги, винаги тръпне и се надява. 

- Знаеш, че винаги печеля. Рано или късно вземам своето. 
- Не и този път. 
- Както всеки път. Виж… 
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Там, сред потока от сиви силуети, красивото пустинно цвете потъва в 
прегръдките на моя ангел без душа. Целувка, една единствена целувка е достатъчна, 
за да й отнеме всичко. Тя умира, претопява се в безличния делник, слята ведно 
с моя слуга, с безчувствената истина. Тя е фантазията, а той - реалността. Тя е 
приказната надежда, а той - суровата действителност. Но в тези двубои не печеля 
аз, поне не изцяло. Тя умира, както са умирали преди нея и ще продължават до 
края на времето. Тя умря с усмивка на уста, вечно влюбена в живота. 

Любомира Петева, 8 г клас
Лятото

Лятото е моят сезон, 
 в който аз откривам себе си. 
 Дали защото слънцето е толкова високо, 
 дали защото студът е толкова далече, 
 или просто защото от голямо момиче
 се превръща в малко човече. 
 Когато видя морето така раздаващо се, 
 щом се сетя за отминалите дни - така запомнящи се, 
 ми става ясно, 
 че моето лято е най-прекрасно. 
 Три месеца, в които се сбъдват мечти -
 юни, юли и август - изпълнени с приказни дни. 
 Почивка, любов, море - а после накъде?
 Така е хубаво това лято, 
 а защо си заминава толкова рано…
 Ако бях приказна фея, 
 щях да направя така, 
 че лятото да е поне две трети от вечността.

Лора Търколева, 12. г клас

Лора Търколева, 12. г клас
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Никола Михайлов
Портрет на Пенчо Славейков, 1910 г. 

(Наше заглавие от 2007 - „Великият олимпиец гледа как 
ученици от 12. клас превеждат миниатюрата му „Спи езерото” 

на френски)

Спи езерото; белостволи буки
над него свождат вити гранки, 
и в тихите му тъмни глъбини
преплитат отразени сянки. 

Треперят, шептят белостволи буки, 
а то, замряло, нито трепва... 
Понякога му сал повърхнини
дълга от лист отронен сепва.



Устрем’ 2007

33

Le lac dort

 Le lac sommeille, les hкtres aux troncs blancs
 Penchent sur lui leurs branches lйgиres
 Et dans ses calmes et sombres profondeurs
 Des ombres reflйtйes s’entremкlent. 

 Frisonnent choucotent ces hкtres aux troncs blancs
 Et le lac paisible ne frйmit mкme pas. 
 Parfois seulement sa surface est troublйe
 Par le frфlement d’une feuille, qui tombe. 

 Trayana Ivanova 12e v
 Le lac dort

 Le lac dort; les trones blancs des hкtres
 Baissent leurs branches au-dessu de lui
 Et dans ses profondeurs tranquilles et sombres
 Entremкlent des ombres reflйchies. 

 Tremblent, chouchotent les branches blanches des hкtres, 
 Et le lac s’eteint, ne tremble mкme pas...
 Parfois seulement ses eaux tressaillient
 Effleurйes par une feuille tombйe. 
 

 Vйlina Gabrovska, 12e v

 Le lac dormant
 
 Au-dessus du lac dormant, des hкtres aux troncs blancs
 Etalent leurs branchages courbйs 
 Et dans les calmes et sombres profondeurs
 Se projettent des ombres refletйes. 

 Des hкtres aux troncs blancs frissonnent, murmurent tout bas, 
 Mais le lac dort, il ne tremble mкme pas ;
 Seules quelques feuilles dйtachйes
 Eveillent sa surface figйe. 

 Khristina Plamйnova 12e a
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Пламена Тончева, 12. в клас

Свечеряване

Чувал ли си нощем през звездите
шепот тих на равнина?
Чувал ли си ромол без реките, 
тишина на самота?

Знаеш ли, че там, където гасне
изгрев нов във мир небесен, 
златна арфа обколенил, 
дивен ангел лее песен. 

В светлина на уморени
нежни слънчеви лъчи, 
в облаци, от студ пленени, 
синевата ще заспи. 

Скоро сините постели
ще добият розов цвят, 
облаците снежнобели - 
морав тен на полумрак. 

Погледни, животът гасне, 
веч преминал своя пик, 
изгорял във кървав залез 
като рана на войник. 

И природата снишава
своя порив окрилен. 
Пред съня на небосклона
поглед скланя преклонен. 
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Лора Търколева, 12. г клас

Няколко стихотворения от Свилена Матеева, 10. е клас

Ляво или дясно? 

Завоите са два:
наляво и надясно. 
За мен една съдба, 
за тебе друга. Ясно. 
Път направо няма -
тук ми стана тясно. 
Завоите са два:
ляво или дясно?

Не остана време

Плесница. 
Така започна всичко, 
което умишлено премълчахме
в тишината на ехото. 
Усмивка. 
Така свърши всичко, 
което започна
с шамар между думите. 
Любов. 
Това беше всичко-
не остана време
за другото. 

ДРУГИ БОГОВЕ

Не ме моли. 
Аз вярвам в други богове. 
И в моя храм
не ще те пусна, 
дори и бос да стъпиш!
Душата ми облече, 
а тя обича да е гола. 
Ще постоя при теб, 
но само, за да се помоля...
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РАЗТОПЕНО 

На полюса на северния юг
се чуха непознати думи;
не разбра ги ни снегът, 
нито лунната гърбица. 
И поеха по различни друми. 

Снегът топи се всяка пролет
и носи нови аромати 
и чувство някакво за полет. 
Но някъде на север... 
по‘ на юг, 
се пръсна всичко свято
сред забравеното непознато. 

Напука се нощта
на ледени висулки. 
През вечната врата
дочувахме цигулки... 

СЛУЧВАНЕ

Есенни листа. 
Вятърът говори. 
Така се случва случване. 

НАДПИС

Някой затвори луната
в бутилка. 
С надпис “Изпий ме”!
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Красимира Динчева 9. е клас

Кутията на Пандора

Едно време, когато животът на хората бил щастлив, разгневеният Бог Зевс 
решил да ги накаже, като им прати всички болести и злини. Извикал при себе си 
Бог Хефест и му заповядал да извае от глина прекрасна девойка, която нарекъл 
Пандора. Атина Палада й изтъкала златна одежда, богинята на любовта Афродита 
я дарила с красота, а Хермес и внушил хитрост и коварство. После боговете й 
вдъхнали живот. Завел Хермес прекрасната Пандора при Епиметей, а тя го омаяла 
със своята красота. Епиметей взел за жена Пандора и вдигнали чудна сватба. Три 
дена яли, пили и се веселили, но на третия ден Пандора решила да отвори кутията 
от Зевс - най-хубавия сватбен подарък. Когато вдигнала капака, отвътре излетели 
всички злини, нещастия и болести. Те се разпръснали по целия свят. Пандора се 
изплашила и заплакала, затворила кутията, но вече било много късно. На дъното 
останала само надеждата. Епиметей влязъл в стаята и видял своята съпруга 
изпаднала в отчаяние. Разбрал какво е станало, избърсал сълзите й и я прегърнал. 
Вечерта Пандора сънувала страшен сън - всички хора на Земята били болни, мъка 
и отчаяние имало във всеки дом. На другия ден Пандора отишла при Оракула и 
му разказала съня си, за да я посъветва какво трябва да направи. Като я видял, 
Оракулът казал: ’’Ти отне надеждата на хората и сега трябва да им я върнеш. Без 
нея всичко е загубено... Надеждата винаги я е имало в очите на хората, но те не 
вярват в нея. Ти трябва да им помогнеш. ’’ 

- Но какво мога да направя аз? - попитала Пандора. 
- Вземи кутията, която 

Зевс ти даде. Трябва да я 
занесеш в ‘’Царството на белите 
гълъби’’. То е далеч оттук - през 
девет реки, девет полета и девет 
планини. Вземи тази дървена 
обувка, но я пази като зеницата 
на окото. Почукаш ли три пъти 
на нея, ще стане на лодка. Вземи 
и това наметало - то ще те пази 
от вълци и чакали. И помни: 
зад гърба си ще чуваш гласове 
да те викат, змии ще съскат 
над главата ти, страшни тежки 
стъпки от диви зверове ще 
чуваш по следите си, но ти не се 
обръщай. Иначе ще станеш на 
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камък.
Това били последните думи на Оракула. Изпратил Пандора до градината, 

а после принесъл жертви на боговете, за да я пазят. Прибрала се Пандора вкъщи 
и разказала всичко на мъжа си. Стегнала си багажа и се сбогувала с близките. 
Епиметей първо не искал да я пусне, после поискал да отиде с нея, но тя 
отказала.  

Дълго време се скитала Пандора - не знаела по кой път да тръгне. Тръгнала 
накрая към изток, откъдето изгрявало Слънцето. Вървяла три дни и нощи, докато 
стигнала първата река. Сетила се за дървената обувка, която й дал Оракула. 
Почукала три пъти върху нея и тя мигом се превърнала в лодка. Така успяла 
да премине и през останалите реки. Стигнала до първото поле. То било сякаш 
безкрайно. Скоро щяло да се скрие Слънцето, а в такава пустош може да я срещнат 
вълци и чакали. Тогава Пандора се сетила за вълшебното наметало. Извадила го от 
торбата и го облякла. По пътя я срещнали много зверове, спускали се да я разкъсат, 
но се удряли сякаш в метален щит. Така Пандора стигнала до първата планина. 
Вървяла тя, но по едно време се чул нечий глас да вика подир нея: ’’Пандора... 
Чакай, Пандора... ’’ Тя се обърнала и мигом се превърнала в камък. 

Оракулът, който по това време си стоял вкъщи, усетил, че беда е застигнала 
Пандора. Отишъл при Епиметей и му казал: “Синко, жена ти не успя но ти трябва 
да върнеш надеждата... Върви да търсиш Пандора.” После му дал другата обувка 
и едно старо парче плат, което зашил на гърба му. Тръгнал Епиметей на изток. 
Вървял три дни и нощи, преплувал девет реки, преминал девет полета и накрая 
стигнал първата планина. Чул тежки стъпки след себе си, а огромна змия съскала 
над главата му. По едно време земята цялата се разтресла. Някакъв женски глас 
извикал подир него: “Епиметей, чакай, върни се...” Но Епиметей вървял напред, 
без да се обръща. Преминал деветте страшни планини и така развалил магията 
над тях. Всички камъни се превърнали в хора. Съживила се и Пандора и отишла 
при мъжа си. Взели кутията и продължили нататък. Изведнъж ги ослепила силна 
светлина. Пред тях се разкрила чудна гледка - едно голямо море се простряло 
надлъж и нашир, а в средата му огромна златна клетка, пълна с бели гълъби. 
Мислили Епиметей и Пандора, чудили се и се маяли на тая клетка с гълъби, но 
не можели да я стигнат. Сетил се Епиметей за двете дървени обувки. Сложил ги 
една до друга и те мигом се превърнали в кораб. Преплували те морето и стигнали 
клетката. Отворила се една вратичка и всички гълъби излетели оттам. Те отворили 
кутията на Пандора и всеки гълъб взел по едно зрънце от надеждата и се пръснали 
по широкия свят. Навсякъде, където видели хора, пуснали своето зрънце и им 
дали надежда. Морето, което се покрило с белите пера от гълъбите, днес се нарича 
Бяло море, а когато се роди бял гълъб, с него се ражда и надеждата. 
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Любомир Кръчмаров, 10. в клас

Импресионистична любов

Вие всички обичате яростно, 
обичате звездите, обичате себе си, 
обичате се понякога помежду си. 
Говорите, после се смеете, 
после се целувате по спирките 
и пред входовете и по алеите, 
сред нападалите листа на кестени. 
Вие всички обичате бурно, 
сграбчвате, притискате към гърдите, 
попивате в кожата аромата на другия. 
Свадливо. Ревностно. 
Моята обич е друга. Лека. 
Тиха - като дълбоката вода. 
Измислена, нежна, въздушна. 
Вятър с аромат на ябълков цвят в косите. 
Поредица образи, запечатани под очните дъна. 
Никога получена целувка близо до устните. 
Мек шепот. Леко докосване. Топлина - 
в пръстите. В леката болка вдясно от сърцето. 
Една любов в пастелни тонове. 
Сюрреалистична със сигурност. 
Импресионистична - навярно. 
Може би…
най-красивата любов. 
Несподелената. 

Нарисувай ми…

Нарисувай в небето с ръцете си
облаци от мляко на прах. 
После изтрий със усмивка
ветровете от злоба и страх. 
Начертай в пясъка с пръсти
карта на приказен свят. 
Разнеси със крилете на птиците
на морето лазурния цвят. 
Подари ми рисунка на залеза, 
нарисувана в мойте очи. 
Покажи ми във космоса скитаща
звезда със зелени лъчи. 
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Светлин Томов, 8. б клас
 

Компютърните игри като наркотик

Какво се случва с компютърните игри? Тези допреди няколко години 
невинни дигитални развлечения се превръщат в нещо по-сериозно. Дори е 
опитвано PC игрите да се използват като оправдание срещу сериозни обвинения. 
А дали водят и до пристрастяване, тепърва ще научим... 

 На първо място трябва да се отбележи как бавно, но сигурно игрите се 
превръщат в най-мощната развлекателна индустрия на нашето време. Дори да 
е имало съмнения в това, сега има доказателства: за 2006 г. всички холивудски 
студия заедно са докарали чиста печалба точно около 22-23 милиарда $, а всички 
издатели на видео и компютърни игри са спретнали близо четвърт милиард 
$ с висока тенденция на нарастване... Въпреки разликата това си е сериозна 
конкуренция. 

Като се има предвид мащабът на тези забавления, високата пристрастеност 
може да има сериозни последствия. С други думи може съвсем спокойно (или не 
толкова спокойно) да срещнете на улицата зомбиран тийнейджър, прекарал цяла 
нощ пред екрана и изпълнен с желание да отвинти нечия глава, за да види какво 
има вътре или за да види какво ще стане, ако все пак го направи. Група учени вече 
заявиха, че продължителният престой пред PC-то може да доведе до сериозни 
психически отклонения и до опасно пристрастяване. Според тях, докато играем, 
нивото на веществото допамин се увеличава неколкократно, а то се отделя, най-
общо казано, когато ни е кеф – например, докато играем компютърни игри. Та 
това вещество има важна роля за движението и координацията, за емоциите, 
мисленето и усещанията за болка и удоволствие. Но според същите учени, ако 
прекалявате с часовете игра, допаминът се отделя постоянно, а това води до 
пристрастяване и евентуално до шизофрения. Чувствителността на рецепторите 
ви малко по малко намалява и се затваря кръгът - удоволствието от играта се 
усилва, но времето за игра става все по-недостатъчно. Не стига това, ами нивото 
на допамина в изследваните геймъри било почти същото като при наркоманите, 
които го увеличават с различни дроги. Следователно е възможно да се стигне до 
подобно пристрастяване. Едва ли не, докато разцъквате на щайгата, всъщност се 
друсате... 

 На всичкото отгоре в Амстердам наскоро откриха клиника за пристрастени 
играчи. Според местните шамани симптомите в 15-16-годишен геймър, който 
просто не може да спре да играе, са същите като при 50-годишен чичка, луднал по 
хазарта. Всичко това си е храна за размисъл. 

Предвид фактите, какво ще стане при пристрастяване? Според група 
адвокати (мнението ми за които не е положително и по принцип не бих споделил 
становището им) ще започнат серии от тежки престъпления - убийства, 
изнасилвания и тем подобни. Това ще е заради PC игрите (естествено), но лично 
мен не ме е нападал на път за училище геймър с оцъклен поглед - за вас не знам. 
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Конкретният повод за това словоизлияние е статия за тежко убийство в СА(и)Щ, 
извършено по особено жесток начин от (познайте!) тийнейджър. Причината - 
лошо възпитание и психически отклонения? Не-е-е - момчето е играло... GTA: 
San Andreas. И веднага на сцената излизат Джак Томпсън и компания (въпросната 
група адвокати) с изявлението:”Погледнете фактите, убиецът е играл компютърни 
игри!”... Това, че е имал лабилна психика и проблеми, трупани с години, въобще 
няма връзка със случая. 

 Че тъй, не знаете какво може да ви се случи утре - фен на Serious Sam 2 
може да ви подгони с моторна резачка насред “Мария Луиза”, а защо не и насред 
кръстовището някой фен на GTA да не ви изкара с ритници от колата. Така че на 
своя отговорност играйте дяволско творение! 

 P. S. Това съчинение е написано от отдавна неизлечим играч, съчетал в 
себе си пристрастеност към игрите и липса на всякакво желание за убийство на 
човешки същества... засега.

Лора Търколева, 12. г клас
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Ангелина Мерджанова, 12. ж клас

“Labuntur et fluunt omnia”

Всичко се променя, всичко тече и както ние сме във времето, така и то е в 
нас. И сякаш беше вечера, когато прекрачихме неуверено прага на гимназията, 
заобиколени от куп непознати лица. Едва ли осъзнавахме, че започваме един нов 
живот или… по-скоро едновременно давахме нов живот, но и продължавахме 
традиции... 

С течение на годините от нас се изградиха личности, характери, изявиха 
се скрити таланти. Всеки научи по нещо за себе си... Като поглед в огледало! 
Наред с уроците се научихме на толерантност. Заедно вървяхме един път - труден, 
но и доста цветен. Научихме се да мечтаем, но и да не изоставяме мечтите си, 
а да намерим начин да ги осъществим. Знаем, че не се страхуваме да отправим 
поглед към бъдещето, защото имаме силата да го променим към по-добро. И 
дано в душата на всички ни остане топлото чувство от преживяванията в нашата 
гимназия. Както се казва „Остават само хубавите спомени”, а аз бих добавила, че 

спомените могат да приличат 
както на диаманти, така и на 
ръждив метал... Е, за себе си 
бих запазила диамантите... 
А те са всички тези кратки, 
бляскави моменти, които 
ни карат с усмивка да се 
връщаме винаги тук.
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