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Възрастта не е въпрос на отстояние от началото, 
а характеристика, качество на движението и памет. 
Вече пет десетилетия всяка година ние добавяме към 
паметта на гимназията настояще като несвършваща 
младост. Ние - ученици, учители, родители; ученици 
/родители, ученици/ учители - всички, които имаме 
съзнанието за общност - независимо къде в България и 
къде по света се намираме. 

 Учителите от IV ЕГ поздравяват всички свои 
възпитаници, които са избрали професията учител, 
въпреки “неудобствата”. 

Честит юбилей на всички - които са били влюбени 
или сега се влюбват; които са успели вече да станат 
родители; които успяват да бъдат човеци, въпреки 
всичко; които лекуват човешките тела и души (лекари и 
хора на Словото); които от сцената разнасят славата 
на гимназията; които са далеч от Варна и България; 
които се връщат и ще се връщат тук.
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На учителя с любов

Hace más de diez años. Entonces era una niña pequeña cuyo sueño era estudiar 
en el colegio que todos los miembros de mi familia consideran su hogar. Tenía muchas 
ilusiones. Esperaba muchísimo. Tenía fe…

Ahora, cinco años más tarde, yo estoy por salir de ese colegio. He vivido mu-
cho. He cambiado. He crecido. He experimentado la desilusión. He tropezado con la 
decepción. Pero también he adquirido mucho. Algo que me hace comprender por qué 
cada año decenas de personas visitan a mis abuelos. Por qué vienen a hablar con ellos. 
Por qué siempre que salen de nuestra casa las lágrimas brillan en sus ojos. Por qué la 
sonrisa siempre ilumina sus caras al mirarlos. Ahora sé a qué se debe aquel brillo en sus 
ojos. Ahora entiendo el significado de aquella sonrisa.

“The great teacher motivates. The great teacher inspires. The great teacher 
changes the world”

Todavía recuerdo un dictado que trataba de un burro cuyo nombre era Platero; 
todavía oigo a sonar las palabras de una antigua leyenda indígena qua decía que el Dios 
no era justo para todos, pero que la muerte era igual para cada uno; todavía me acuerdo 
de unas argumentaciones tan difíciles de escribir, pero tan serias y razonables, que de 
verdad explicaban la vida; todavía recuerdo una clase en el grado preparatorio en la que 
aprendí mucho sobre la corrida; todavía escucho la melodía de unos versos tan bonitos 
que oí un día tan precioso y al mismo tiempo tan triste, el último del octavo. Nunca 
había supuesto que iba a sentir tanta consternación y tanto miedo si un profesor me di-
jera que un tercio de nuestro tiempo juntos había pasado; nunca había supuesto que me 
iba a sentir tan tranquila en la clase de un dictado, cuando la voz de la profesora delante 
de mí sonaba tan calmante, con tanta armonía y emoción; nunca había creído que iba 
a sentir tanta vergüenza y decepción por haber fracasado en una prueba; nunca había 
esperado experimentar tanta alegría y satisfacción por haberme presentado bien; nunca 
había supuesto que iba a aceptar a veinte jóvenes desconocidos como una clase, que los 
iba a empezar a querer; nunca había pensado que un aula me haría sentir tristeza cada 
vez que tenía que dejarla.

Me quedan menos de tres meses en este colegio. Muy pronto voy a ser una de los 
estudiantes que cada 19 de marzo vuelven al instituto para sumergirse de nuevo en su 
espíritu rico. Y cuando encuentre a mi profesora, ya sabré qué decir. 

Le voy a decir que la vida es muy corta y compleja pero que la cita con una per-
sona como ella a veces lo explica todo; le voy a decir que daría mucho por poder volver 
a sentarme en el primer banco del aula soleada del octavo; le voy a decir que he querido 
a aquel colegio y ahora no quiero abandonarlo por ella; le voy a decir que cada vez que 
piense en el instituto, voy a pensar en ella; le voy a decir que me ha explicado tanto y me 
ha dado mucho. Le voy a agradecer todos los momentos que he sentido y que he visto 
pasar con ella, los felices y los tristes, porque el hombre aprende de sus errores; le voy 
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a agradecer su dedicación; le voy a agradecer su ejemplo, su apoyo, su confianza en mí; 
le voy a agradecer por ayudarme a formar mi carácter, mis ideas y posiciones en la vida; 
le voy a agradecer el gran amor que siento por el Español, porque lo siento por ella; le 
voy a agradecer por haberme mostrado una personalidad tan rica, por la que siento una 
gran admiración; le voy a agradecer por haber sido un modelo ejemplar para mí; le voy a 
agradecer todo lo que he aprendido; le voy a agradecer la ambición que surgió por den-
tro de mí en el momento en el que nos explicó, a mí y a mis compañeros callados, qué 
estaba por venir en nuestras vidas; le voy a agradecer el silencio en el aula, un silencio 
unificador que me hace sentir el calor del hogar, la fuerza de la amistad y la importancia 
del respeto por una sola persona que estuvo cinco años enfrente de nosotros, luchando 
por nosotros… que se dedicó enteramente a nosotros. Le voy a agradecer la felicidad 
que siento cada ver que oigo a alguien hablar en español. Le voy a agradecer la crea-
tividad que inspiró en mí. Le voy a decir que siento por ella una gran admiración, un 
enorme cariño y tanta gratitud…

Le voy a decir: ¡GRACIAS, señora Mandeva!
Bilyana Petrova y Ana Petrova, 12 e

Славена Симеонова, 12. б клас



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

6

На учителя с любов

Повече от десет години. Тогава бях още дете, чиято мечта беше да учи в 
гимназията, която моето семейство смяташе за свой дом. Таях толкова илюзии. 
Очаквах толкова много. Вярвах...

Сега, след пет години, ми предстои да завърша това училище. Преживях 
много. Промених се. Пораснах. Търпяла съм разочарования. Сбъсквала съм се 
с измама. Но също така научих много. Нещо, което ми помогна да осъзная защо 
всяка година десетки бивши ученици посещават моите баба и дядо. Защо идват да 
разговарят с тях. Защо винаги, когато ги напускат, в очите им блестят сълзи. Защо 
усмивка винаги озарява лицата им. Сега знам какво предизвиква блясъка в очите 
им. Сега разбирам смисъла зад тази усмивка.

“The great teacher motivates. The great teacher inspires. The great teacher 
changes the World.” Великите учители мотивират. Вдъхновяват. Великите учители 
променят света.

Все още си спомням една диктовка за едно магаренце на име Платеро; в 
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съзнанието си все още чувам думите на една старинна индианска легенда, според 
която Богът не е справедлив с всички хора, но Смъртта е еднаква за всички ни; 
все още си спомням темите, толкова сложни, но същевременно толкова сериозни 
и смислени, които обясняваха самия живот; все още си спомням един час в 
осми клас, в който научих много за коридата; в ушите ми продължава да отеква 
шепотът на едни прекрасни стихове, които чух в най-хубавия и в същото време 
най-тъжния ден – последния от осми клас. Никога не съм предполагала, че ще 
изпитам толкова страх и такава болка, когато един Учител ми каже, че една трета 
от нашето време заедно е изтекла; никога не съм предполагала, че ще се чувствам 
толкова спокойна по време на една диктовка, когато гласът на учителя пред 
мен звучи толкова хармоничен, завладяващ, изпълнен с емоция; никога не съм 
мислила, че ще запомня правописа на думата “залив” само защото са ми казали, че 
ще я открия в една диктовка в дванадесети клас; никога не съм допускала, че бих 
се срамувала и разочаровала до такава степен, ако се проваля на едно изпитване, 
и че бих изпитала такова удовлетворение, ако се представя добре; никога не съм 
предполагала, че бих приела 20 младежи за един клас и бих ги заобичала;. Никога 
не съм вярвяла, че би ми било толкова трудно да напусна една стая.

Остават ми по-малко от три месеца в това училище. Много скоро ще бъда 
една от учениците, които всеки 19 март се връщат в гимназията, за да се потопят в 
богатия й дух. И когато отново видя моята Учителка, вече знам какво ще й кажа.

Ще й кажа, че животът е много кратък и често сложен, но срещата с личност 
като нея предоставя отговорите на много въпроси; ще й кажа, че бих дала всичко, 
за да седна отново на първия чин в слънчевата стая от осми клас; ще й кажа, че 
съм заобичала тази гимназия и сега не искам да я напусна заради нея; ще й каза, 
че всеки път, когато мисля за училището, ще мисля за нея; ще й кажа, че ми е 
обяснила много неща и ми е дала много от себе си. Ще й благодаря за всички 
моменти, прекарани с нея - щастливите и тъжните, защото човек се учи от своите 
грешки; ще й благодаря за отдадеността й; ще й благодаря за подкрепата, помощта 
и доверието й в мен; ще й благодаря задето ми помогна да изградя характера и 
възгледите си за живота; ще й благодаря за безграничната си любов към испанския, 
защото я изпитвам заради нея; ще й благодаря задето е открила пред мен една 
толкова богата личност, към която изпитвам дълбоко преклонение; ще й благодаря, 
че беше един модел на подражание за мен; ще й благодаря за всичко, което научих; 
за амбицията, която се зароди у мен, когато обясни на притихналия ни клас какво 
ни очаква в живота; за мълчанието в класната стая, едно обединяващо мълчание, 
което винаги ме е карало да усетя топлината на дома, силата на приятелството и 
важността на уважението към една личност, която прекара пет години пред нас, 
която се бори за нас, която се посвети на нас. Ще й благодаря за щастието, което 
чувствам всеки път, когато чуя испанска реч. Ще й благодаря за стремежа към 
творчество, който ми вдъхна. Ще й кажа, че я уважавам дълбоко, обичам силно и 
й благодаря за толкова неща...

Ще й кажа: Благодаря Ви, госпожо Мандева! 
Ана и Биляна Петрови, 12. е клас
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Какво печелим, като губим
Поле за нови размишления на една активно стачкувала учителка

Още едно наложено и на обществото, и на нас самите невярно внушение 
- това, че сме загубили. По-скоро ни се втълпява гузната мисъл - налудувахме се, 
сега ще изтърпим главоболието на махмурлука. и докато сме гузни, никой няма да 
се сети, че сме “провлекли крак”, Но май и други след нас започнаха да се питат 
за правата си, че и да се борят за тях. Ние (поне аз) не сме очаквали да ни чуят, 
макар че беше нормално именно това да се случи. Не съм сигурна, че истински 
сме си вярвали да бъдем чути за всичко, което скандирахме по площадите (все пак 
отчитаме къде се намираме). Но когато години наред си пренебрегван, залъгван с 
празни приказки и целенасочено унижаван, защото си част от съсловие, неносещо 
“реална” печалба на обществото, ти остава единствено, да напомниш за себе си 
като жив (все още!). И да го напомниш на себе си преди всичко! Мнозинството 
от тези, които решихме да сложим край - направихме го - надживяхме страха! 
Нека не допускаме да ни върнат там, откъдето тръгнахме. Разбрахме, че да си 
изпълнителен в една унизителна рамка, измислена и налагана от друг, който само 
говори за образованието като ценност, а всъщност прикрива безотговорност, е 
съучастник във фалшива игра. В нея всичко се свежда до проста схема за сигурно 
промиване на мозъци без възрастови ограничения като тази - беден и стар или 
млад и богат. Напредналите страни, които отново се каним “да догонваме”, затова 
са “напреднали”, защото знаят да уважават труда с идеален продукт, виждат 
ползата за обществото от такъв труд. Тя се изразява в разчупването на подобни 
пошлости като предложената “дилема” и в разчистването на поле за човешки 
“нормалности” 

“Просветеността на една нация не позволява на властителя, 
министъра, художника да върши глупости”

Дени Дидро
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 Толкова много въпроси поставихме, че е нужно време за осмислянето им 
от страна на тези, които трябва да започнат да ги решават с адекватни средства 
и действия. А това, че имахме смелостта да ги поставяме настойчиво, повече от 
месец да искаме отговор, не може да остане скрито, въпреки несекващите груби 
манипулации. Когато си казвахме - Децата ни гледат! (нашите собствени и нашите 
ученици), имахме предвид точно това. Давахме урок за свързването на мисъл 
и дело, за съчетаването на думите със собствения им смисъл. Това е повече от 
смелост във време, когато дори смелото говорене не води до нещо добро. Това, 
което направихме с мисълта си, със смелите си сърца и с телата си - определено 
е добро. 

Убедено заявихме: 
- дори когато почти никой не те уважава, можеш да проявиш 

самоуважение
- дори когато си мислиш - животът е станал ужасен - отказваш да се 

ужасяваш и си спомняш другата му страна
- отхвърляш безумията, които пряко те засягат, мизерните условия, които 

доскоро си приемал
- назоваваш истински дълбоките проблеми и понасяш болката за правото 

да кажеш всичко това. 
Ще цитирам един французин (на върха) - “Добре дошли в демократична 

Европа! “. Изказването е на един европеец по повод учителската стачка в България 
- Никола Саркози. Аз разчитам тези думи като морална подкрепа. Но в Европа Дон 
Кихот е между светлите метафори и не се налага да си толкова сам и луд, за да се 
бориш за правото си. Ние, българите, тепърва градим чувство за солидарност, идея 
за общност извън грубия материален интерес. Това е доброто, което с помощта на 
учителската енергия (не само в стачното време) българите започват да създават. 

Били сме използвани и захвърлени. 
Аз не се чувствам така! Ще се радвам, ако някой “използва” казаното дотук, 

като собствен жизнен опит и още по-радостна, ако видя този опит продължен. 
Става въпрос за нещо съвсем просто - за болката, която изтърпяваме (физическата), 
и за другата болка - която избираме.

Стачкувалите учители избраха да ги боли за българското образование и 
за блгарските млади хора. 

Катя Попова, учител в IV ЕГ
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Трите, “С”
Саламът, Санчо и Свободата

Александър Белберов, 10. е: Какво в нашето общество се възприема с 
ликуване и кой всъщност е Санчо - не е ли оръженосецът на оня странстващ рицар, 
от когото се учи на мъдрост?! Не и в българския вариант. Днес става все по-малко 
ясно защо нашите революционери са избрали фразата - “Свобода или смърт! “

Днес властва един друг Санчо. Той донякъде прилича на оня дебеличък 
побратим на полуделия рицар, но е престанал съвсем да разбира думите на своя 
господар - Дон Кихот, който плещи някакви глупости за свобода, докато Санчо, 
така дълбокомислено реже салама. 

Но май и Дон Кихот не е същият, когото знаем. Той опитва от салама и на 
лицето му се изписва блаженство. Успя, Санчо, успя! Не ти се донкихотизира, 
а успя да промениш рицаря, който ти мъчи мозъка с неразбираеми сложности. 
Превърна се в негов духовен учител. А свободата ще лежи, смазана под щафетите 
салам във витрината на денонощното магазинче, въпреки че, за моя радост, все 
още има хора, които ще изберат нея измежду “вкусотиите”.

Катерина Статева, 10. е: Свободен, но гладен! Сит, но несвободен! Това 
ли е дилемата, Санчо? Или свободата, Санчо, е на върха на журналстическата ти 
химикалка, а саламът, който “така безразсъдно режеш”, е от тези, които са ти я 
купили. 

Христина - Санчо - това сме ние, рекламно затъпени дотолкова, че да се 
интересуваме само от нашите най-елементарни телесни нужди. Те са се превърнали 
в задвижваща сила на нашето съществуване. И как прекрасно звучат думите - 
“Живеем в свободна страна! “ на фона на глупаците, които смятат, че свободата да 
притежават е всичко, че своеволието е свобода, беззаконието е свобода... А уж ни 
учеха, че тя е особено състояние на духа! Затова днешният Хамлет не се пита “Да 
бъде или да не бъде”, а “Да има или да няма”. 

Неделина Маджарова, 10. е: Дилемата “Свободата или саламът? “, която 
толкова тревожи Дон Кихот в познатата ни реклама, свързваме с въпроса с 
несъвместимите понятия “Да си гладен и свободен или да си сит, но да не си 
свободен? “. Друга формулировка на нестандартната дилема е “Да бъдеш или да 
имаш? “, която на пръв поглед няма нищо общо със свобода и салам, а по-скоро с 
въпросите “Да имаш или да нямаш? “ и “Да бъдеш или да не бъдеш? “

Героят на Сервантес, Санчо, олицетворява точно българското общество - 
доближава се до Дон Кихот, дотолкова, че да го принизи до себе си, да го срине, 
превръщайки го в нещо посредствено, простичко и ежедневно, като храната - така 
необходима на българина. Саламът, да именно саламът, измества висшия идеал на 
Дон Кихот - свободата. Висшите идеали и себеизграждането не вълнуват масовия 
български гражданин, по-скоро сложните понятия като идеал, достойноство, 
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висш разум, справедливост и благородие звучат като “английска дума без превод” 
за нашенеца. Да се нахраним, да пийнем, да поспим - здрави, нормални хора, 
постигащи малките си цели по пътя към голямата. “За какво ти е свободата като 
имаш салам, нали тя не става за ядене? “ и нали когато работиш и въпреки това си 
гладен, онази дилема “Свободата или саламът? “ ти се струва все по-логична и си 
все по-склонен да избереш салама. 

“Да имаш или да бъдеш, тук, в нашата България?” мас-медиите ни заливат 
с реклами с несъвместими понятия, които толкога огорчават със своята простотия, 
колкото те карат да се засмееш от безсилие. Простотията и бездуховността до 
толкова са заляли съвремието ни, че ни давят. Дори понякога не правим разлика 
между “имането” и “бъденето”, естествено медиите ни помагат да заличим 
границата

Красимира Динчева, 10. е: В нашето модерно съвремие сме затрупани 
отвсякъде с различни форми на ниската култура и елементарен модел на поведение. 
Основен и изобилен източник е българската реклама. Каква всъщност е нейната 
цел? 

Да разграничим рекламите в две категории: първият тип ти казва, че 
всъщност няма какво да ти казва, освен да си купиш неговата стока, а вторият ти 
казва:”Виж колко е яко да си простак”. Да си кажем направо - честото гледане на 
телевизия води до безвъзвратно изпростяване и промиване на мозъка. Гениалният 
селски манталитет проличава във всяко едно отношение. Показват ни се ракии, 
салами, салати, мезета, кренвирши... с две думи само хубави неща, към които да се 
стремим. Всичко би могло да се превърне в една голяма простотия. Всичко бихме 
могли да вземем и да си го кажем по български, да се подиграем, да си направим 
веселото, та дори да става дума и за нещо велико, което не допуска такъв подход 
като великото литературно произведение “Дон Кихот”. Най-високият идеал, 
висшият разум ние слагаме долу в ниското до салама. Поставяме две толкова 
различни неща едно до друго, на едно ниво. Но не ние сме си го поставили като 
пример за разсъждение, то ни е поставено, наложено. Дори се очаква от нас да 
го приемем, но странно защо опозиция няма. Дон Кихот и Санчо - те са двама и 
спорят безкрайно…

Нашият хумор е толкова оригинален, че прескача границите на скромната 
ни страна и обикаля света и навсякъде ни харесват, щом вече и в Шотландия пият 
нашата Карнобатска гроздова. 

Нека да не си разваляме сега настроението. Да си останем каквито сме. 
Нали казват, че най-важното е да ти е забавно?
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Саламът, Санчо и Свободата

- “Свободата, Санчо, е като Салама, който ти така лекомислено режеш”
- “Пушен шпек, Ваша Милост, на KFM”
Това е една от най-”сполучливите” реклами, раждани някога от гениалния 

човешки ум. Нашата идейност е просто безгранична, а и защо не ето че и без 
ограничения, които да подтискат порива на въображението, доста сполучливо 
достигаме до невероятни екзистенциални изводи и неподозирани заключения, 
вече знаем, че Саламът, Санчо и Свободата са елементи обвързани в единна 
логическа връзка: 

Санчо - персонаж от едноименната творба на Сервантес “Дон Кихот”, един 
сложен и многопластов герой, които все още подлежи на анализиране и изследване 
от различни професори по литература, поставен редом до Салама, но това не е 
какъв да е салам, това е пушен шпек, все пак! 

И ето че накрая идва реда и на Свободата - най-голямото благо, с което 
небесата са ни дарили. Свободата не може “да се сравни нито с благата, които крие 
Земята, нито с тия, които са там в морето”, но ето пушения шпек на KFM - може! 
! ! И ето ни една завършена верига, започваме със Санчо, минаваме през Салама 
и достигаме до Свободата, какво 
по-логично?!.. мхм... 

Самият факт, че в 
момента пиша по тази тема... 
трагично е, за жалост това е 
реалността и още Сервантес го 
е разбрал: Мързелът властва 
над прилежанието, безделието 
над труда, порока над доблестта 
и венеца на тази “красота” е 
безконечния поток от простотия, 
които ежесекундно ни връхлита 
като огнено кълбо и изпепелява и 
последните останали (тук-таме) 
духовни ценности. Всичко гори... 
морал... душа, себесъзнание... 
изгаря и на мястото на 
доскорошните идеали се издигат 
нови. В това няма нищо лошо... 
жалко е само че това са нашите 
идеали. Нека всички задружно 
на по чаша следобедно кафе да 
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обсъдим силикона на някоя нопоявила се поп - фолк звезда, или не! По-добре да 
обменим информация по жизненоважния въпрос с кого е спала преди това?!? И 
след като приключим дискусията на креватните изпълнения на нашия музикален 
идол, нека пренимен към седалището на Азис, което най-спокойно си се развява 
пред паметника на Апостола. Някой били възмутени... какво толкова?!? Някакъв 
хомосексуалист (или травестит, не съм сигурна той какъв е, но май и той не е) 
си стои полугол на огромен постер точно срещу лицето на Левски. Но ето тук 
се появява героя на деня, които безкомпромисно сваля Азис, седалището му, 
непропускайки невероятния шанс за PR реклама, нали сега е герой... “велик” е, а и 
избори му предстоят. Но нека не бъда толкова мнителна, сигурно е чисто и просто 
съвпадение... и след като приключим със следобедното си кафе, нека изгледаме 
най-новия епизод на “Вдовицата в бяло”, “Касандра”, “Дързост и красота” (а защо 
не и трите?!)

Впили поглед в захлас към телевизора, защото би било недопустимо да 
изпуснем дори един епизод от любимия сериал, все пак така непредсказуем 
сюжет... Току-виж Рич и Розарио се оженят и им се роди дете, обаче то няма как да 
е на Рич, а е от Ерик, с когото Розарио е прекарала пиянска нощ, а Рич пък ще има 
зъл брат близнак, гей, ах тъй много са възможностите... 

И след края на един толкова напрегнат ден (все пак не е лесно да си в час 
с най-новите клюки на Българския шоубизнес) нека си легнем спокойно, с жълт 
вестник в ръка и в унеса, в просъница в главата ни да зазвучи най-новия клип на 
Амет - “Гъци, гъци”. Ех, не е ли чудесно?! Каква мила картинка. Точно за това 
си е мечтал Вазов пишейки “Под игото” или Левски, жертвайки се за свободата 
(“и твой един син, майко, виси на него със страшна сила”) и в отговор като 
благодарност за себеотдаването му, ние българите му поднасяме Азис и неговото 
седалище (употребявам отново тази дума, за да не бъда нецензурна) в лицето. Ето 
това е нашата отплата. 

Е сега, българино, всичко ти е наред. Не ти се налага да четеш “Под игото”, 
защото можеш да получиш съкратената версия само в пет изречения, в един sms. 
Нито пък “Дон Кихот”, е нали има реклама за това, все пак! И нека не забравя 
Шекспир с “хипотетично и ипотетично”. Всичко потъва в мрак, в бездната от 
пошлости и мрак, в която стремглаво се впускаме няма и лъч светлина. 

Погубваме се като народ, като нация, преразказваме Вазов в пет изречения, 
а се учудваме от една реклама, какво толкова тя е просто поредното доказателство 
в подрепа на думите ми. 

И само един въпрос: До къде смятаме да стигнем?! 

Таня Димитрова, 10 е
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Призрак

Сянката ми още там е, 
Сянката ми в моя дом. 
Във заключената стая
Моето сърце е там. 

Сянката ми нощем броди
Без следи по пясъка. 
И през мен вълните гони
Вятърът със трясък там. 

Сянката ми залез чака, 
Залез над тези скали, 
Дето само то остана, 
Сърцето там още спи. 

Моят дом руши се, нищо, 
Винаги се е рушал. 
Себе си аз още виждам: 
Чакам залез закъснял. 
***

Призрак II

Във стъпките ти стъпвам и аз
И с вятъра отново те срещам. 
Теб пипвам, нищо не усещам, 
Нали нищо съм самият аз. 
Вълните блъскат се в тебе, 
А минават просто край мен. 
С теб съм и нощем и денем, 
Залеза гледаш през мен. 
Не бой се, не си разгадана, 
Под своята маска мълчи, 
Лъжите в твойте очи
Все там, все там ще останат. 
Eдно нещо все пак се чудя, 
Едно само на мен довери. 
Прошепни, разкажи, опиши ми 
На сърцето си всеки жив удар.

Милена Симеонова, 12. б
Милена Симеонова, 12. б

Славена Симеонова, 12. б
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Сутринта на магьосницата

Нова мъглива сутрин почука на прозореца в нейната стая. Виждаше се 
през белите дантели на пердетата. Тя се надигна в леглото и погледна. Нарцисите, 
сложени на перваза, бяха почти изсъхнали. Тя пое дълбоко въздух. Добро утро. 
Цветята я гледаха. Тяхната последна красота и миризмата на мраз я накараха 
да отметне чаршафа назад и да стане. Босите й крака бързо минаха по студения 
дъсчен под. Извади цветята от вазичката и излезе от стаята. 

Беше минала през тесните бели коридори, по стълбите, покрай погледите 
на портретите. Беше се спряла за миг пред любимия си прозорец. Рамката му 
беше малко олющена. Стъклото беше изпотено от дъха на вятъра. Отишла бе на 
терасата, която гледаше към гората. 

Наоколо всичко беше синкаво. Дърветата поклащаха тъмните си корони. 
Изглеждаха като живи, сякаш са били будни цяла нощ. Гората шепнеше нещо. Горе 
хълмът беше застлан с бяла мъгла. Хладният въздух накара кожата й да настръхне 
под дългата нощница. Тя въздъхна. Нова синя сутрин. Носеше онова чувство, 
което я караше да обича това място. Сякаш нищо не е случайно и нищо не е такова, 
каквото го вижда окото. И сякаш е трябвало тя да бъде тук, с изсъхналите нарциси 
в ръце. Вятърът докосна лицето й. Беше студен и познат. Тя вдиша дълбоко. От 
пръстите й се изплъзнаха трите нарциса. Бързо се изгубиха в синьото наоколо. 

Последният им аромат беше нейният подарък за вятъра. 
Славена Симеонова, 12. б
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Безименната

Помниш ли първия път когато я видя? Аз помня.
Бяхме малки и излизахме всеки ден да си играем. Виждах я тогава как 

стои в сянката на големия дъб в края на улицата. Понякога идваше при нас и ни 
рисуваше живота си с думи. 

Живееше някъде отвъд дъгата, но никой не знаеше къде точно е домът й. 
Беше дъщеря на Живота, а всички хора бяха нейни братя и сестри. Тя нямаше име, 
не се нуждаеше от него да я отличава - не би я объркал с никоя друга. 

Тя виждаше цветно в един свят на далтонисти. Разказваше ни за цветовете, 
за това колко шарено и красиво е всичко. Тогава не можехме да я разберем, защото 
познавахме само черното и бялото. 

Всяка нощ тя скиташе из улиците сама. Казваше, че тогава най - добре 
усеща уханието на летни бури и люляков цвят, понесло се из въздуха. Лятото пък 
тичаше боса в дъжда. Краката й винаги бяха ранени, защото не носеше обувки 
- правеха я по - реална, отколкото беше. 

А тя наистина беше нереална, някак феерична, като ангел, дошъл за малко 
при хората. 

Имаше дни, когато усмивката й стопляше и най - студения ден и сякаш в 
очите й се отразяваше цялото щастие на света. Тогава тя беше най - красивото 
създание. Но раздаваше на другите своята радост, докато се изчерпеше напълно. 
Скриваше се от всички и не я виждахме с дни. Чух, че стояла на пясъка по цял ден, 
загледана в морето. И никой не можел да я познае, защото изглеждала възрастна 
и уморена. А нощем, нощем броила звездите, докато заспи, унесена от шума 
на разбиващите се в буната вълни. Разбуждала се рано, за да може да послуша 
мелодията в изгрева. 

Тя колекционираше чужди мечти. Разхождаше се в тълпата, докосваше 
хората с поглед и те й разкриваха най - съкровените си желания. И всяко й беше 
по - свидно от собствено. След това ги прибираше и се грижеше за тях, докато 
намереше някого, който има нужда от надежда и му подаряваше една мечта. 

Събираше парченца от разбити сърца и ги сглобяваше. 
Рисуваше сънищата си с пръсти по дланите ни. В тях се отразяваха 

и нейните мечти, макар за кратък миг, и сякаш бяхме докоснати от крилете на 
отлитащи пеперуди. 

Тя беше навсякъде - в дъждовните капки, в дъгата, в светулките, които 
не можехме да уловим. Сгушваше се в тревите, покрити с роса, в първия лъч 
слънчева светлина. 

И ако някога затънеш в сивотата на света ни, може да чуеш отново детския 
й смях - звънлив и весел. Тя ще помаха за сбогом без жал на отминаващата Зима и 
само с един жест ще оцвети живота. Ще се засмее, завърти и ще изчезне, както се 
е появила. А ти може би ще успееш да задържиш цветовете в сърцето си. 

Симона Андонова, 9. б клас



Устрем’ 2008

17

Дългът към рода срещу дълга към сърцето
есе

Кръстопът. Целият смислен живот на всяко човешко същество е изпълнен 
с безброй дилеми. Няма прав път, който ще ни изведе до “храмът” т.е. до 
вечната хармония и щастие. Този път се състои от много криволичещи пътеки 
и сложни кръстовища. Често човек се пита - “наляво или надясно”, “нагоре или 
надолу?”. Решенията са трудни, понякога непосилни, сърцето и разумът са в 
непрекъсната борба. От надделяването на едното или другото зависи целият ни 
житейски път. Най-доброто е хармонията между двете, между разум и чувства, 
но постигането и е крайно трудно. Хармонията в човешкия път е най-голямото, 
но трудно съвършенство, към което се стремим. За съжаление трудно успяваме 
да го докоснем. Стремежът на всеки човешки индивид (съзнателно или не) е 
хармонията между него и природата и между отделните му себеподобни. 

В един от “Диви разкази” на Хайтов - “Дервишово семе” е представен 
проблемът от взаимоотношенията между рода и отделния индивид като част от 
него. Там ролята на индивида е нищожна. Преобладава диктата на рода, който 
изисква, задължава... Представител на патриархалното общество в разказа е 
дядото на Рамадан. Той решава съдбата на внука си, той съветва под формата 
на заповеди, той направлява с твърда ръка и изисква продължение на рода. От 
поколение нему е внушено, че дервишовото семе не трябва да изчезне. Това е 
единствената ценностна система на стария човек - запазване на рода. Без детайли 
и компромиси. Той не признава правото на Рамадан да избира и обича. 

В разказа емоционално е представена постепенно зараждащата се и 
разрастваща любов на Рамадан и Силвина. Първична и в началото неосъзната. 
Силвина е избрана от дядото, за да продължи рода. Единствено. Липсват 
сантиментите, че внукът има право на избор и любов. Времена, общества, хора, 
нрави... Нищо лошо в запазването на родовите традиции, напротив - родовата 
“душа” би трябвало да се поддържа жива. Но къде е тук свободната воля на 
индивида - брънката от родовата верига? Модерният човек се различава от 
героите в “Дервишото семе”. Той осъзнава, че има право на това и защитава 
своето право. Ето го кръстопътя. Родът - символ на разум или свободен избор на 
сърцето? Рамадан и Силвина се обичат, но не смеят и да помислят, че могат да се 
изправят срещу родовете си. При тях родовата традиция е ярем. Любовта е скрита 
дълбоко сърцето. Пасивна е. Тя не отстоява своето изконно право на избор и пълно 
изживяване. Това носи страдание на Хайтовите герои. А така ли трябва да бъде? 
Те са на кръстопътът, но посоката, по която ще тръгнат, е сочена от старейшината 
на рода, а не е техен избор. Изключително патриархално! 
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Съвременният човек се различава от Хайтовите герои, той се бори за правото 
си на свободен избор - любов, професия, местоживеене... Той осъзнава това и 
отстоява свободната си воля, защото е твърдо убеден в уникалоността си като 
личност. Еволюция... Едни са времената на дервиша, други са тези на сегашния 
човек. Израствайки еволюционно, човек отрича пълното подчинение(било то на 
рода) и твърдо отстоява свободата си. Какво по-хубаво от съчетанието на родови 
традиции, родов дълг и свободен избор! Понякога трудно постижимо. 

Животът е уникален и трябва да се изживее в пълна хармония. Тя се 
постига чрез съвместяване на двете ценностни системи - дълг към рода и дълг на 
сърцето, а не чрез противопоставяне. Така би трябвало да бъде и в традиционните 
общности и в модерните такива. 

Майсторският разказ на Николай Хайтов е написан за други хора и 
други времена, но той продължава да бъде актуален и днес и буди размисли за 
общочовешки ценности. 

Емил Кузманов, 8. д
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Свобода

Искам да съм пъстра, лекокрила птица, 
да летя из висините

и да чувам как шумят реките, 
да се радвам на простора
и да хвъркам без умора, 

да съм прелестна, красива, 
но за хората неуловима

и да гледам аз света отгоре, 
и със слънцето да си говоря. 

Нощем лека нощ луната да ми казва, 
сутрин слънцето с лъчи от злато

очите мои да наказва. 
Лятото да съм безгрижна птица

и на пясъка горещ да лягам, 
сънищата свои да улавям. 

Есента, щом застудее, 
моето безгрижно тяло

в топлите страни да заживее, 
а напролет аз отново ще се връщам - 

всичко, що ми липсва, ще прегръщам, 
ще целувам мръсната земя, 

не за друго, а защото българска е тя. 
Мануела Мирчева, 8. а клас

Не ме учи да пиша, 
защото ще напиша историята на живота ти. 
Не ме учи да чета, 
защото ще прочета какво си мислил, мислиш и ще мислиш. 
Не ме учи да рисувам, 
защото ще нарисувам света и ще определя мястото ти в него. 
Не ме учи да пея, 
защото песента ми ще звучи в космоса. 
Не ме учи да танцувам, 
защото страстта ми ще те подлуди, 
и най-вече не ме учи да мечтая, 
защото всичко, което бих искала
се случва първо в мечтите ми! 

Красимира Динчева, 10. е клас
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Вече трета година Четвърта езикова гимназия “Фредерик Жолио - Кюри” 
участва в международен проект с екип: Веселина Тотева, Катя Попова, Донка 
Георгиева, Лидия Пушевска, Мария Табакова. Проектът е по програма “Учене 
през целия живот” на Европейската Комисия. Работим заедно с девет партниращи 
организации от Португалия, Холандия, Германия, Финландия, Италия, Полша, 
Литва и Латвия. Нашата мрежа от училища има за цел изграждането на една 
култура на мирен учебен процес, като залага на благоприятната учебна атмосфера 
във всяка от организациите. 

Дейностите за трите години на проекта, разпределени в 5 модула условно 
са наречени - “оценка на конфликта”, “училищни профили”, “разрешаване на 
конфликти”, “социално учене” и “добиване на увереност”. Всички партньори 
имахме задача да анализираме ситуацията в собствените си училища и да 
идентифицираме собствената проблемна област. Да се опитаме да открием “кога, 
как и къде” има насилие в нашите училища. С помощта на учители - експерти по 
работата с проблемни ученици от Mercator Berufscolleg, Германия беше съставен 
“Въпросник за ученика” съдържащ 103 въпроса относно: атмосферата в училището 
и в класа, отношенията на учители и ученици, конфликтите и проблемите, начинът 
на управлението им, проявите на насилие. На въпросника са отговорили по 100 
ученика от всяка организация. Училищата - партньори проучваха съществуващата 
цялостна система от норми, правила, предписания и разпоредби в своето училище 
за да се направи анализ на училищния профил: дали съществуващите мерки за 
превенция и интервенция, концепциите за посредничество показват пропуски, 
които е необходимо да бъдат попълнени за да се справим с проблемните ситуации 
т. е. да открием дефицитите. Всяко училище - партньор оформи така наречената 
“матрица”, показваща какви са възприетите стратегии и мерки за превенция, 
намеса и рехабилитация в съответната организация за постигане на дисциплина, 
за решаване на конфликти, за справяне с насилието. 

Важна част от дейностите по проекта са международните срещи, на които 
партньорите планират и обсъждат задачите си, работят в тематични групи по 
конкретни въпроси, провеждат обучителни семинари. През месец ноември 2007г. 
IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио - Кюри”, Варна имаше удоволствието 
да бъде домакин на поредната среща. През трите дни на събитието участниците 
имаха богата програма: представяне на обобщените резултати от проведеното през 
първата година проучване чрез Въпросник за ученика, демонстриране на видео 
- клипове с интервюта на ученици и учители по предварително избрани теми от 
петте модула на проекта - т. н. качествено изследване, компютърен семинар в залата 
за иновационни технологии на Регионален педагогически център - Варна и др. 

Проект - “МИР: Концепции за мирни 
училища в Европа”
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На официална среща в зала Варна на Общината с Директора и с 
представителите на Дирекция Образование гостите имаха възможност да проведат 
интересен разговор за европейските образователни системи, както и да представят 
накратко своята работа по проекта. 

Програмата на срещата включваше и посещение на Археологическия музей, 
катедралния храм “Св. Успение Богородично” и други културни забележителности 
на морската ни столица, както и посещение на стария Несебър. 

Високо беше оценено от европейските ни партньори включването на 
нашите ученици в международната среща: презентация “България” (Ана и Биляна 
Петрови 12 е клас); интервюта (Ана и Биляна Петрови 12 е клас, Симона Илийчева 
и Павлета Цолова 10 в клас); активно участие в културната програма на срещата 
(Кристияна Койчева, Симона Илийчева, Милена и Славена Симеонови, Гергана 
Манова, Георги Кандиларов, Здравко Стоянов и Димитър Узунов); ученическа 
изложба по темата на проекта (Милена и Славена Симеонови 12 б клас и Гергана 
Манова 12 ж клас); фолклорно представление за гостите в актовата зала на 
училището изнесено от 12 а клас с ръководител М. Христова, демонстриране на 
материали по проекта създадени от учениците, видео - клипове, фотозаснемане 
и публикация в сайта на фотоклуба към гимназията (Димитър Узунов 12 в клас, 
Димитър Марков 11 ж клас и Здравко Стоянов 12 в клас) и др. 

Да си пожелаем реализация на идеите, заложени в проекта!
Донка Георгиева, Координатор за IV ЕГ, Варна
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The group in process

In every group, formed by most people, relationships can be harsh. Especially 
in a young group. Psychologists think that each and every collective transcends trough 
four stages - forming, conflict, establishment of rules and coherence. 

A bright example of that kind of group is the class. When a new class is formed 
in the more realized years of the students, many conflicts can take turns. Most have 
their own perspective of life and character and furthermore they’ve established them-
selves as leaders in the former society. When too many individuals with the sense of 
leadership gather on one place, things often turn to worst or the collapse of the collec-
tive. In each case there’s splitting up on cause of different characters. 

In my class things happened the same way - in the beginning each was orien-
tated towards the people with the most common interests. The first groups were formed 
- girls on two and boys as the third. There was a lot of conflicts an incoherence between 
the different societies. By the end of our first year, we had started to settle down and the 
atmosphere became calmer. One cannot say that we’re more united, but I think that will 
take a change for better in future. 

Later the personalities changed, so did the groups. And our relationships will 
continue to evolve as we grow up together. We have four years in front of us, in which 
we cannot only predict our relationships but also, but also our growth as people. 

Симона Андовова, 9. б 
Превод: Стефан Благинов, 9. б

Проект - “МИР: Концепции за мирни училища в Европа”
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Милена Симеонова, 12. б
Проект - “МИР: Концепции за мирни училища в Европа”
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Bomb Threat

Observations from the position of a reporter
Several weeks before the end of the school year, a bomb threat was received in 

the Forth Language School “Frederic Joliot Curie”. The person that called to make that 
announcement remained anonymous and was never identified by the authorities. It is 
believed that he/she must have been a student desperate to avoid a difficult test, wanting 
to win some free time or willing to get some attention through his acts. 

Minutes after the beginning of the classes, the students were asked to leave the 
building. The school was evacuated and various police officers started looking around 
for suspicious or potentially dangerous objects. Some hour and a half later, the police-
men were joined by specially trained dogs, which were taken to search the place once 
again. 

In the meantime, students and teachers waited in the yard. Some of the teenagers 
felt free to leave, while others remained only to be informed that classes would not be 
resumed and that they were given permission to go home. Thus, two and a half hours af-
ter the beginning of the school day and some tree hours before its official end, the school 
building was empty, with only policemen looking around for the presumed bomb. 

When asked to comment on the happening, the teachers expressed the firm belief 
that the thread had been false, a mere attempt to postpone examinations or gain time. 
The faculty condemned that act, describing it as irresponsible and immature. 

This attempt, however, had its consequences as students were required to go to 
school on Saturday to compensate for the lost day. 

It must be pointed out that bomb threats are not unknown in Varna. Last year, 
another high school in the city received several warnings that a bomb had been put in 
its building. The students were evacuated and classes were not resumed on these days. 
Unlike the authorities of the Forth Language School, however, the headmaster of the 
mentioned school decided not to make up for those days and the classes missed. Some 
people believe that it is possible that that decision has been regarded as an encourage-
ment by some students willing to skip classes, avoid tests or gain leisure time. 

Ана и Биляна Петрови, 12. e
Проект - “МИР: Концепции за мирни училища в Европа”
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Гергана Манова, 12. ж
Проект - “МИР: Концепции за мирни училища в Европа”
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Гергана Манова, 12. ж
Проект - “МИР: Концепции за мирни училища в Европа”
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Душа

Дойде с дъжда, 
и си отиде пак с него, 
моя объркана ранена душа. 
На вратата седеше, 
не ти се влизаше, 
дори не ми каза къде още греша. 
Затихнаха стъпките, 
моя объркана ранена душа, 
и усмивките, няма ги. . . 
човешка форма имам сега. 
На мивката спомени, 
от ранената ми самотна душа, 
а аз съм бродник през времето - 
докога ще продължа да греша?
Следите изсъхнаха, 
слънце в небето изгря. . . 
на пътя ми купчина пепел - 
останки от ранената ми душа. 
Закрачих през друмища, 
гоних се с вятъра, 
самотна, проклинаща любовта, 
преплувах безкрайни морета
но от теб не намерих следа. 
Моя объркана, ранена душа. . . 
Кажи ми, поне за последно. . . 
защо толкова много греша?

Гергана Манова, 12. ж
Проект - “МИР: Концепции за мирни училища в Европа”
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Детето

Ражда се с начало на деня 
малка светеща звезда. 
Ясното небе блести - 
предвещава само добрини. 
Утрото, разбуждащо се мудно, 
обедът пък топъл и дълбок. 
Всичкото това напомня
за начало на живот. 
Малко весело дете. 
С чистичко невинничко лице
и очи като звездички - 
светещи, добрички. 
Малкото дете расте
и домашното огнище му е тясно. 
Вижда в хората пороци, 
вземайки ги за добри уроци. 
И решава да отплава, 
нови територии да завладява. 
Не след дълго от детето
няма спомен там, където 
майка и баща са го отгледали - 
цветенце в градинка ненагледно. 
Малкото дете порасна. 
Вече няма време за игри. 
Злобни пламъци проблясват
в замъглените от дим очи. 
Малкото дете забрави
своите довчерашни другари. 
Алкохол, пари, живот - 
туй е днешният му Бог!
Малкото дете умее
на човешкото нещастие да се посмее. 
Малкото дете не е виновно. 
То е просто глезено, обичано гальовно. 
Ние го научихме на всичко - 
да ни мрази, да ни лъже и обрича. . . 
Нашият живот за него е игра - 
то е просто като другите деца. 

Гергана Манова, 12. ж
Проект - “МИР: Концепции за мирни училища в Европа”
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My Favorite Book

“You must not love me!”
Either of them could have said it. She is English. The two men in her life are 

Spanish. One of them is a drug dealer. She is a drug addict. The other is a Jesuit, who 
believes in the strength of human will. She is a woman, guided by the power of her feel-
ings. Fanny Horn hears these words from the man whom she loves and says them to the 
man who loves her.

“Doomed Souls” by Dimitar Dimov is a novel about love and death. It is a nar-
rative of a woman’s dealings with two brothers - Ricardo and Luis. Fanny is a person 
who knows people’s vicious nature to such an extent that she is reluctant to admit the 
existence of their bright sides. Leading a futile and presumptuous life of an aristocrat, 
she feels bored by the usual succession of events and shocked by the hypocrisy of those 
around her. Giving herself over to a vigorous paroxysm of anger and indignation, she 
rebels against the mores of society and takes a stand in a battle that is neither individual, 
nor national, but, rather, universal. Her striving for justice and her zealous desire to 
break the shackles that connect her with a social stratum she despises, result in her 
involvement in the tragedy of the Spanish Civil War and her encounter with Ricardo, 
a priest, both enigmatic and doctrinaire, whom she falls in love with. His fanaticism to 
stifle any kind of emotion condemns Fanny to great suffering and him - to death. In her 
endeavors to handle her loss, Fanny indulges in drugs and eventually reaches a state of 
spiritual death, at which point she meets Luis - a man who, being a criminal, possesses 
both the qualities that have made her love his brother and the traits the latter has lacked. 
Their love is doomed - she is dying and he is the one who is killing her.

Three years ago “Doomed Souls” made me reconsider the way I saw life and 
love. Its open end forced me to fully realize the meaning of William Ernest Henley’s 
“Invictus”. The ambiguity of the characters helped me redress a misconception I had 
had - that people were either good or bad, and realize that an individual could like a 
negative hero without condoning his vices. Picturing Luis and Ricardo, I discovered 
that I would rather love and admire a hero who was blessed with the ability to experi-
ence deep emotions and perpetuate a crime in the name of his feelings, than a saint who 
does not allow himself to manifest neither love, nor empathy for others. Listening to 
Fanny’s confession I was convinced that life was a miracle, and no matter how difficult 
and heinous living it could be, one should never relent, but persevere and always see 
the ray of hope. 

“Doomed Souls” is not a riveting novel. It is a work about suffering, pain, self-
discovery and self-punishment. 

“You must not love me!” “Luis and Fanny stare at each other with the bitter re-
gret of a man and a woman who have met too late.” She is dying and he is the one who 
is killing her. Yet, “I am the master of my fate,

I am the captain of my soul.”
Ana Petrova, 12 e
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My Favorite Fiction Character

“Make me good. I don’t want to be mean”...
The plea of a young boy who comprehends his own imperfect nature and desper-

ately struggles to improve it. The eternal longing of the human being, doomed to roam 
between the good and the evil, hopelessly trying to understand the complexity of life. 
The ardent request of so many hearts, all craving to achieve nobleness and integrity in a 
cruel world that often denies them that chance.

Caleb Trask from Steinbeck’s novel “East of Eden” is an epitome of human es-
sence. He is a man whose character is a result of the intermingling of selfishness and 
concern for others, baseness and integrity, folly and wisdom, cruelty and gentleness, 
heartlessness and sensitivity, strength and vulnerability. Fear, doubts and malice fester 
in his heart. He often becomes victim of his own weaknesses. He hurts people and 
enjoys his power over them, relishes his ability to make them suffer. But he is also a 
person who loves. Tenderness, affection and generosity tremble in his heart. He is pro-
pelled to goodness by his own principles and moral values. He protects those whom he 
loves, struggles to satisfy their wishes and make them happy. The two faces of human 
nature combat in him - the good and the evil, but he is good in his desire to accomplish 
integrity, in his ability to understand his mistakes, in his willingness to correct them, 
and, most important, in his predisposition to overcome his infirmities.

Caleb Trask has helped me discover the gray color. He has shown me that not 
everything in life is black or white. Getting to know him has enabled me to realize the 
complexity of the world and my own responsibility to myself. I have learned that the 
notions “good” and “bad” are relative, that there is not only one way to see and define 
them. He has convinced me that my grandfather was right saying that all people were 
egoists in their own way, but has also allowed me to find out the importance of over-
coming our selfishness. He has revealed to me the depth and strength of human emo-
tions, their destructive power and creative potential. His experience has taught me that 
one should not hide behind the walls of his / her home because they cannot protect him 
/ her from the cruelty of the world and from his / her own imperfect essence. He has en-
couraged me to strive for knowledge because only it can give me the wisdom that I need 
in order to survive and to get to know myself. He has incited me to find out that human 
actions are engendered by motives much more complex that I could ever imagine. Cal 
has taught me to be tolerant, to aspire to understand other people and not to judge them 
too severely, to forgive their mistakes. He has shown me that life is unpredictable, that I 
should accept the fact that I am fallible, that I am to err, that I will fall… but he has also 
convinced me that I should struggle to improve myself, that I should have the courage 
to get up and continue fighting. He has somewhat confused me with his multifaceted 
personality and has made me realize that the darkness of the gray is sometimes better 
than the impeccable cleanliness of the white…

Bilyana Petrova, 12 e
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Жена

Една усмивка не е признак, 
че жената е щастлива. 
Тя е като призрак - 
идва вечер, сутрин си отива. 

Нито бръчките са мярка
за женска красота. 
Кои стои на сянка
при изгрев на луна?

Щом косите и са бели
тя не е нещастна, 
ни поетите са смели, 
щом наричат я прекрасна. 

Ако някога обичал си жена
не са ти нужни повече уроци. 
Разбрал си болка, щастие, тъга
и минал си през всичките пороци. Славена Симеонова, 12. б

Без доказателства

Веществено доказателство
за истинска обич. (Няма)
Ченгетата загубиха плика 
с усмивките 
и едното приятелство. 
Измама. 
И чисто предателство. 
Дъжда го отми 
след десет години, 
прибраха го нейде
да го вземат роднини. 

Под прах в чекмедже
в едно досие
стои любовта 
без доказателства. 
А срока тече. 
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Сама

Когато гали котката си сутрин
и вчерашно кафе налива, 
до нея няма никой буден
и вечер няма кой да я завива. 

Когато иска да заплаче
и стиска болката със зъби, 
но щом тя църквата прекраче
молитви няма да се кръсти. 

Когато може да се смее
притиска длани през уста. 
Казаха ми също, че умее
да е сред хора. Но сама. 

Свилена Матеева, 11. ж клас

Милена Симеонова, 12. б

Синоними
На С.

Във всеки ангел съществува дявол
и всичко чисто, мръсно е било преди, 
и всеки някога се е надявал, 
че изграденото не може да се разруши. 

Лъжата не би била опасна, 
ако във нея има и вина, 
а истината не е ясна, 
ако няма никаква лъжа. 

Плюс и минус не е нула, 
а две различни половини
от еднаква мъдра сила. 
Ние с теб... сме синоними.
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Битката за АБ - 40

[…]
 - Вече всички знаете, че орбиталните защити бяха унищожени по време 

на първата атака, а щитът - саботиран. Ние сме последното, което стои на пътя на 
Ноксите. 

Можем просто да се оттеглим, но така повече от три милиона души ще 
загинат. 

Докато говоря към планетата лети флота от транспортни кораби, достатъчно 
голяма да евакуира населението. Нужно й е време - горе - долу час - за да се 
приземи, да прибере цивилните и да се отдалечи достатъчно. И ние ще им дадем 
това време, дори и да струва живота на всеки един от тук присъстващите. 

Ако има несъгласни - могат да чакат заедно с колонистите. 
[…]
В двубой нашите кораби са по-силни. 
Изпратихме най-добрите си пилоти срещу тях. Повечето ни съдове бяха 

екипирани с новия, експериментален щит. Това в една равностойна откъм брой 
кораби битка би ни осигурило победа. 

[…]
Не свалях очи от големия радар, изобразен на едната стена. В центъра бяха 

зелените точки - нашите кръстосвачи. Зад тях пет сини - унищожителят, ръководещ 
операцията и ескортиращите го бойни кораби. 

Появиха се червени точки, които се сбираха пред флотата ни. Когато 
затъмниха цялата горна част на радара нападнаха. 

Една по една зелените светлинки изгасваха, оповестявайки смъртта на още 
двама от нашите мъже. 

Не мога и не искам да си представя какво клане е било само на няколко 
километра над главите ни. Всички онези войници - доброволно дали си живота 
с едничката надежда да задържат Ноксите достатъчно дълго, за да може да се 
евакуира населението. 

[…]
Първи бяха последните ни два мегатранспортьора, следвани плътно от 

малката флотилия транспортни кораби. На космодрумите цареше паника и 
военния персонал едва смогваше да поддържа реда. На няколко места се наложи 
да разтървават вкопчили се един в друг колонисти. 

Ние не бързахме за никъде. Току пред командната зала бе приземен личния 
транспортьор на адмирала. До последно поддържахме връзка с командващия 
офицер на борда на унищожителя Япет. Гласът му изтъняваше с всеки унищожен 
ескадрон, за когото докладваше. После дойде ред на флагмана. Методичния 
обстрел на “Спийдърите” претовари щита и една по една системите му излязоха 
от строя. В момента, в който голямата синя точка примигна и изгасна на радара 
адмиралът затвори очи и промълви: 

 - Това беше. Напускаме. 
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[…]
Нещо се обърка. Според изчисленията трябваше да имаме предостатъчно 

време да се евакуираме. Но Ноксите отново ни изненадаха - почти към края на 
операцията дузина от по-големите им кораби застанаха на ключови места над 
базата и космодрума, всеки един ескортиран от по няколко ескадрона “Спийдъри”. 
Всеки опит да се промъкне кораб покрай тях би означавал смърт за екипажа и 
пътниците. Можем да се надяваме само на чудо. 

Из дневника на ръководителя на Колония АБ - 40 д-р. Стюарт. 

Торек наблюдаваше как излита флотата и си мечтаеше да е там - с тях. Но 
тъй като беше започнал обучението си едва преди няколко дена не го приеха. От 
цялата академия останаха само той, неколцината му съученици, третокурсник с 
инструктора си и истински боен пилот. Последните трима бяха предпочели да се 
евакуират пред възможността да загинат достойно. 

[…]
Разбити - всички онези прекрасни машини, екипирани с превъзходни 

оръжия и компетентни пилоти - разгромени в една твърде безславна битка. 
Заповедта да се намерят четирима доброволци за диверсия го завари току 

пред рампата на единия от транспортьорите. Торек се обърна и хукна към хангара. 
Там го чакаха двама от приятелите му, пилотът и инструктора, които бе видял да 
чакат реда си за транспорт, и някакъв офицер. Той набързо им обясни плана - да 
ударят единия от главните кораби на Ноксите и да отклонят възможно най-много 
вражески съдове от блокадата. 

Бяха останали само три кръстосвача. Един по един ги провериха и настаниха 
пилотите. Офицерът избра Торек за третия участник, защото имаше няколко часа 
повече в симулатора. 

Пилотът и инструкторът излетяха един след друг, защото ако с младия пилот 
се случеше нещо преди да излети, то поне два от корабите щяха да продължат. 

[…]
Седеше като парализиран в кабината. От двете му страни съучениците му 

размахваха ръце. 
Имаше над двадесет и осем часа в симулатора - тази мисъл му вдъхна 

кураж. Погледна за последно индикаторите и излетя. 
[…]
Едва на няколко километра над повърхността кръстосвачите бяха увлечени 

в неравна битка с далеч по-многобройните “Спийдъри”. С невероятно умение 
и голяма доза късмет другите двама задържаха повечето нападатели далеч 
от машината на Торек. Гонеха го два вражески съда, но засега задния щит 
издържаше. 

Нещо примигна на левия му дисплей. Отвори съобщението - беше от 
инструктора: “Зелена светлина”. 
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Насочи кръстосвача към хангара на огромния кораб, който заемаше голяма 
част от небето над него. 

[…]
Почти беше стигнал, когато щита се претовари и бронята започна да се 

изпарява. Вече бе твърде късно да се притеснява, молеше се само корпусът да 
издържи още малко. 

Включи устройството за самоунищожение и нагласи таймера му за 45 
секунди, след това отвори съобщението от съекипника си и го препрати към 
базата. След това затвори очи и зачака да изтекат останалите му шестнадесет 
секунди живот. 

Достигна средата на кораба и намиращите се там животоподдържащи 
системи, 

Съобщението пристигна миг преди взрива.
Командването само това чакаше. Транспортьорите в групи от по десет 

включваха хипердвигателите си още на земята без да се интересуват от 
последствията за планетата - и без това повече нямаше да я видят.

Колония АБ - 40 бе просто още една в дългия списък на завоеванията на 
Ноксите. 

Николай Георгиев, 10. ж клас
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Най-красивото нещо, което съществува 

Беше се свила в ъгъла на една улица и се криеше в тъмнината. За първи 
път не искаше никой да я забележи, искаше да изчезне... завинаги. Бе щ дотегнало 
да бъде мачкана, унижавана, отхвърляна. Искаше да живее като всички - да има 
приятели, а не просто познати, да излиза с някое момче, а не да се черви при 
срещата на всеки момчешки поглед. Бе добра ученичка и може би дори я добавяха 
в графата “зубъри”. Колко само и се искаше веднъж да я поканят онези момичета 
от нейния клас, които всички познават, и да излязат заедно до плажа. Толкова 
копнееше петък вечер да не го посреща отново сама вкъщи, а някъде из града. Но 
не - за всички, тя беше просто онази... 

В премръзналата си и зачервена ръка момичето държеше бръснарско ножче. 
По него имаше няколко капки кръв, но не нейната. Беше го намерила на улицата. 
Няколко пъти го приближаваше до вената си, но не се престрашаваше. 

- Хайде давай! - казваше Дяволчето. - На кого си нужна? Приятели? Ти 
нямаш... 

- Ами родителите ти? - попита плахо Ангелчето. 
- Родители - като всички други ще страдат. - отвърна Дяволчето. - Но знаеш 

ли? Те си имат сестра ти, нали? Помниш как се гордееха с нея и с нейните успехи 
по рисуване. Цяла седмица говореха само за това! 

- Нормално е родителите да се гордеят. - настойчиво рече Ангелчето. 
- Нормално ли е да пропуснат първия ти рецитал? Помниш колко плака 

тогава. Да, сега някой ще каже: “ Ама те бяха заети във фирмата. “ Няма смисъл! 
- ИМА! - извика Ангелчето. 
- Не, няма! - прошепна момичето. 
Отново хвана ножчето, но този път по - решително. 
- И после какво? - чу се глас в тъмното. 
- К - кой е там? - стреснато попита момичето. 
От тъмнината се появи висок мъж с дълъг черен шлифер и шапка, която 

почти скриваше лицето му. Но очите му блестяха ярко и сякаш можеше да се 
огледаш в тях. 

- Кой си ти? - попита момичето. 
- Кой съм аз ли? Никой. 
Той свали шапката си и лицето му грейна, въпреки че нямаше много 

светлина, която да го освети. Имаше гладка кожа, нежни извивки и красиви 
кафяви очи. Единствената грапавина на лицето му беше една съвсем прясна рана 
от порязване. Той седна до момичето и погледна благо. 

- Какво си намислила да направиш с ножчето? - запита той. 
- Нищо особено. - отвърна момичето. 
- Не мисля така, защото го държиш прекалено близо до вените си. Може да 

се нараниш. - рече мъжът и посочи бузата си. - Аз вече пострадах. 
- Как пострада? - плаха попита момичето и се вгледа внимателно в ножчето, 

на което имаше кръв. - Да не би това да е твое? 
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- Вече не ми трябва. Но все пак не го ползвай! 
- Добре. - излъга момичето, продължавайки да стиска ножчето. 
- Значи не ти трябва. Пусни го! - посъветва я мъжът. 
Момичето захвърли ножчето, след което захлупи лицето си с длани и 

заплака. Мъжът не реагира, дори не го погледна. Стана, взе ножчето, сложи го в 
джоба си и наложи шапката на главата си. 

- Мисля че един сладолед ще ти се отрази добре. Какво ще кажеш? - запита 
мъжът, след като разплаканото момиче спря да рони сълзи. - Хайде! 

Двамата станаха и тръгнаха по осветената улица. Беше есен и листата на 
дърветата бяха окапали, улицата не се виждаше от тях. Мъжът ги риташе шумно 
и си тананикаше тъжна песен. 

Двамата вървяха без да си кажат нищо чак до магазина в края на улицата. 
Момичето се притесняваше, защото нямаше пари да плати, но познайникът и 
дружелюбно и подаде - един голям сметанов сладолед, сякаш искаше да и каже: 
“Не бери грижа!” Двамата седнаха на една пейка. 

- Красиво е, нали? - попита той. 
- Кое? 
- Улицата. Най - красивото нещо, което съществува за мен, е есенна улица. 

За теб кое е най - красивото нещо? 
Момичето се замисли. Какво ли е? 
- Обичам много гладиоли. В стаята ми има различни видове. Красиви са! 
От края на улицата се зададоха няколко младежи. Момичето на пейката се 

сви, сякаш че искаше да се скрие от тях. Групата седна на бордюра, точно пред 
пейката. Изобщо не обърнаха внимание на седящите. 
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- Милото 
момиче! Замръзнало 
е на улицата... какъв 
ужас! 

- В ръката му 
намерили бръснарско 
ножче. Със сигурност е 
имало намерение да... 

- ... се самоубие. 
. 

- Много жалко! 
Бегло я познавах, беше 
от моя клас. Мило 
момиче беше. 

- Хайде, Крис, 
прибирай се! - провикна 
се от третия етаж на 
съседния блок майката 
на едно от момчетата. 

Секунди и 
улицата отново опустя. 

Момичето на 
пейката бе поразено. 

- Историята 
звучеше почти... като 

това, което аз щях да направя. Кое ли е било това момиче? 
- А ти как мислиш? - попита я с равен тон, без грам учудване мъжът. 
- Да, исках. Но няма да го направя. Не си заслужава... нали? 
- Мисля, че е късно да си задаваш този въпрос. - спокойно рече мъжът. 
Момичето го погледна учудено: 
- Какво искаш да кажеш? 
- Искам да кажа, че не си заслужаваше, това което направи. - отвърна мъжът, 

не спирайки да гледа само напред. 
- Аз... не разбирам. Та аз не направих нищо. 
- Напротив. Не забелязваш ли колко е странно всичко? Тези младежи седяха 

пред нас и дори не те забелязаха. И не само те. Никой освен мен не те вижда. 
- Чакай! - извика момичето. - Искаш да кажеш, че съм мъртва ли? Това е 

лудост. 
- Не, не е лудост. Истина е. 
- Това е лудост. Ти си луд! 
- Седиш тук, защото само аз мога да те виждам и да те чувам... вече - рече 

мъжът и повиши глас. 
Момичето гледаше ужасено и уплашено. Стана и си тръгна: 
- Ти си лъжец! 
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Тръгна бързо по улицата, без да се обръща. Искаше незабавно да се прибере 
у дома си. Знаеше, че ще щ се карат много, заради това, че избяга. Едва сега осъзна, 
че има защо да живее... вече. Видя блока си и изкачи бързо стълбите, връхлетя в 
апартамента. Единствено светеше в кухнята. Бързо влезе. Родителите щ седяха на 
леглота и за миг погледнаха празно към нея. 

- Съжалявам! - проплака момичето. 
Но никой не чуваше. Баща му стана и затвори вратата все едно нямаше 

никого. На терасата седеше сестра й и четеше нещо. Отиде до нея. 
- Здрасти! - но отново не последва реакция. Върна се отново в кухнята 

и внезапно видя на стената един некролог... нейният некролог. Имаше нейната 
снимка, нейното име, починала вчера. 

- Какво става? 
- Казах ти. - мъжът с шлифера отново се бе появил. - За тях ти вече не 

съществуваш. 
- Но аз искам да живея! - проплака момичето. 
Мъжът за първи път прояви съчувствие. 
- Върни ми живота! - изкрещя и започна да го удря. 
Мъжът не помръдна. Изчака я да се умори и каза: 
- Не мога! Единствено мога да те отведа оттук... Сбогувай се с тях! Чака 

ни път. 
- Не искам да си отивам. Искам да остана. Искам да живея. Защо го 

правиш? 
- Ти сама го направи, с онова ножче. Не мога да върна нещата. 
- Можеш! Ти говориш с мъртви... значи можеш да съживяваш... нали? 
Мъжът въздъхна: 
- Да тръгваме! 
Момичето не помръдна. Беше се вкаменило от болка. 
- Но как е станало? Ти взе ножчето... 
- Взех го, заедно с живота ти. Ти послуша Дяволчето. Пожела смъртта и 

сега не можеш да върнеш времето. Съжалявам! 
Мъжът се запъти към изхода на стаята. Момичето погледна за последен 

път майка си, баща си, отиде и при сестра си. Разгледа стаята. Искаше да запомни 
всички подробности. След това последва мъжа. Той чакаше в тъмния коридор. 

- Беше ме питал какво е най - прекрасното нещо, което съществува. 
- Гладиолите... искаш да ми ги покажеш ли? 
- Не, не искам. От тях има нещо много по - красиво... 
- Кое е то? 
- Животът... 
... Изчезнаха. 

Михаела Митева, 9 Е
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Аз съм… памет и бъдеще на моя род
Човекът е свързан със своя род чрез кръвта на предците си и я предава на 

наследниците си. Така е било винаги и ще бъде. Тази връзка е най-здравата връзка 
на индивида с другите хора. 

Аз съм памет за моя род, защото нося кръвта на предците си. Тя не може 
да бъде сменена. Когато моите наследници получат моята кръв и моята външност, 
характер или интереси, те ще са моето бъдеще. 

Всеки човек е мост между миналото и бъдещето на своя род. Аз нося черти 
от характерите на почти всички от роднините ми, макар понякога да не харесвам 
някои от чертите си. Но човек не избира роднините си. Може би си избира този, 
с когото да прекара по-голямата част от живота си, но нищо останало не зависи 
от него. 

Аз съм кръстена на баба си Блага. Когато майка ми и баща ми са ме записвали, 
са щели да ме кръстят Благовеста. Миг преди това да се случи, майка ми е решила 
да се казвам Бисерка и всички са се съгласили. Баба ми много ме обича, винаги 
повтаря, че съм нейната буквичка..., и, понеже е учителка по български език, иска 
да ми помага. Но аз, ако можех да избера роднините си, едва ли щях да избера нея 
или баща ми. От тях съм наследила само лошите си качества - голям инат, бързо и 
непрекъснато говорене и още куп неща. Надявам се моите наследници да вземат 
от мене само хубавото - търпението, общителността... и други хубави неща. 

Аз не съм решила и не знам каква ще стана. Искам просто да бъда успял 
човек. Родителите ми като всички останали искат най-доброто за мен - хубава 
професия, здраве, щастие, любов и пари. Но аз не съм сигурна, че искам всичко 
това. Възрастните у дома се месят в избора ми за всичко толкова, че понякога си 
мисля, че е прекалено, и не искам да предам това на своите деца и внуци. 

Въпреки това обичам семейството си, защото това е моят род, а аз съм 
тяхната памет и бъдеще. 

Бисерка Стоянова, 8. а клас

“Понякога птицата идва веднага, 
но понякога дълги години ще трябва 

да минат, 
докато посмее да дойде. 

Не губете надежда”
Жак Превер
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Аз съм… памет и бъдеще на моя род

Човекът - това е сбор от индивидуални и уникални черти на характера 
и външността. Но неминуемо той е част от общност, род, който продължава и 
наследява. 

Аз съм памет на моя род. Съхранявам неговото материално и духовно 
наследство, чрез което изграждам личността си. Също така съм и бъдещето на 
семейството ми, защото чрез моята духовност аз предавам онова, което съм 
наследила и онова, което сама представлявам. 

Човек расте и се развива. С всяка следваща година от своя живот той открива 
черти от характера си, за които не е подозирал, способности, които не е знаел, че 
притежава. Това е неговото “генно” наследство, родовата памет. Аз се гордея с 
моето семейство - всеки един негов член е или е бил ярка личност, уникална по 
своя характер. Но също така всеки е почитал предшествениците си, защото са 
му предали едно единно качество - воля. Моите родители, сестра ми, бабите и 
дядовците ми - всички са упорити и никога не се предават, каквато и трудност да 
възникне. Ала волята се калява и не бих могла да кажа, че я притежавам, без да 
извървя докрай житейския си път. Смятам че реалната родова памет се съхранява 
в големите неща, а приликата с даден роднина се познава по дребните навици и 
несъзнателните жестове, с които си служим всеки ден. Така например аз приличам 
на баща ми по начина, по който говоря с нови хора и по отношението ми към 
дребните ежедневни проблеми. 

Моето бъдеще - това съм аз. Смятам, че както родът не е съставен от 
странични и материални неща като къща, пари или друг вид имущество, така и 
неговото бъдеще представлява духовното развитие на неговите членове. Не бих 
могла да кажа как ще се променя и въздигна след години. Сигурна съм обаче, че 
желая да продължа рода си и да предам прекрасните му качества и вълнуващата му 
история на моите деца, които да ги предадат на своите наследници и така нататък. 
Тове е, което желая и което би ме направило щастлива - достойното продължаване 
на рода. 

Ще извървя дълъг път - всеки човек го прави. Прави своите избори, гради 
собствената си история и усъвършенства личността си. Мисли си, че е уникален 
и единствен, че ще си остане такъв цял живот. Но неминуемо когато се обърне 
назад ще види по пътя следите на предците си. Щом погледне наследниците си, 
ще види своята памет и сянката на родителите си. И най-важното - когато се вгледа 
вътре в себе си, ще осъзнае, че това което е, е всъщност част от неговото духовно 
наследство. Че той е памет и бъдеще на своя род. 

Габриела Кожухарова, 8. б клас
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Аз съм… памет и бъдеще на моя род

Родът - това са хора, свързани помежду си чрез общата кръв, спомени 
и навици. Връзката между родствениците е силна и трайна, независимо от 
различията в характерите и начина на мислене. 

Въпреки многото години, които са изминали, у мен са събрани качествата 
на моите предци. Лоши или хубави, малко или много, те са запечатани у мен, 
така че аз нося частица от тях до края на живота си. Искам да успея да запазя с 
годините повече от чертите на моите родители и прародители, за да мога с гордост 
да твърдя, че аз съм продължител и част от този род, а и да мога да покажа, че съм 
успяла да съхраня част от тях у мен. След години, когато имам свои наследници, 
ще се опитам да ги възпитам така, че да мога успешно да заложа в тях част от 
духовното наследство, оставено ми от моите предци. Така те ще пазят и съхраняват 
паметта на своя род, на хора, живели много преди тях, но със същите навици и 
характери... По този начин ще се опази духовното богатство от забрава. 

Кръстена съм на моята баба. Бих казала, че с нея си приличаме доста. Не 
само че носим едно и също име, но и двете с нея много често сме на едно мнение 
по почти всички въпроси. Моята част от характера е и нейна! Това събужда у 
мен гордост - ние сме от един род и можем да го покажем. Моите родители... а 
колко приличам на тях! Понякога дори съм като тяхно копие Имам толкова черти 
от характера, които и баща ми притежава, че дори понякога, когато открия тези 
прилики, самата аз не вярвам, че може да има хора, които си приличат толкова 
много! Имам и много общи черти с майка ми - винаги искам всичко да е перфектно, 
всичко да е на мястото си и оправено докрай. Но не мога да кажа, че съм нейно 
копие. Доста често с нея не можем да се разберем, но това аз го наричам просто 
пубертет. 

От страна на родителите си винаги съм получавала пълна свобода на избор, 
на среда и училище. Винаги са ме съветвали... аз, естествено, не вярвам на това, 
което ми казват, и много често, докато ме напътстват, аз си повтарям наум: “Да бе, 
да!” Но след време разбирам, че всичко, което са ми казали, е било напълно вярно. 
Уверявам се, че те никога няма да ми дадат лош съвет. 

Мисля, че наистина съм ценна за моя род. Аз съм тази, която ще запази и 
предаде част от духовния свят на моите предци на наследниците на рода. Аз съм 
тази, която до края на живота си ще пази частица от миналото на този род у себе 
си. 

Елена Канева, 8. а клас
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Аз самата, заедно със сестра ми и двамата ми братя, запазваме всичко, което 
са носили нашите прароднини. 

Аз съм кръстена на дядо си Васил, но имената ни май нямат нищо общо. 
Бъдещето - Какво ли ще стане с мен? Сигурно един ден ще създам 

семейство. Може пък това да не е водещо при мен. Не мога да мисля за бъдещето 
и не искам. Ако следвам съветите на родителите си, не мога да стана независим 
човек. Предпочитам сама да определям с кого да се движа, къде да ходя и защо. 
Единствената ми амбиция сега е да допиша и издам първата си книга. Единствената 
асоциация на думата бъдеще в главата ми е тя. 

Виктория Джамбазова, 8. г клас

Доказано е, че човек съществува само и единствено във връзка с другите, 
с останалия свят. 

Всяко дете носи гените и отличителните белези на рода, към който 
принадлежи. Аз съм памет, защото в мен са събрани качествата, предимствата 
и недостатъците на моите предшественици, главно на родителите ми. Аз сън 
бъдещето на моя род, защото чрез моите наследници някой ден, той ще бъде 
продължен. 

Колкото до характера, тук не може да се каже със сигурност на кого 
приличам повече. Това, което мога да кажа със сигурност е, че съм решителна 
като баща си и се стремя към най-високата цел като майка си. 

И аз, и майка ми, и баща ми сме от хората, които винаги са готови да подадат 
ръка на приятел в труден момент. Готови сме да дадем втори шанс

Родителите ми са ме учили винаги да се сравнявам с първия, а не с 
последния, никога да не се примирявам или да се предавам. 

Адриана Желязкова, 8. г клас

Това е неговото, „генно” наследство, родова памет. Аз се гордея с моето 
семейство - всеки един негов член е или е бил ярка личност. Моите родители, 
сестра ми, бабите и дядовците ми - всички са упорити и никога не се предават, 
каквато и трудност да възникне. Ала волята се калява и не бих могла да кажа, че я 
притежавам, без да извървя докрай житейския си път. Смятам, че реалната родова 
памет се съхранява в големите неща, а приликата с дадена роднина се познава по 
дребните навици и несъзнателните жестове. Аз приличам на баща ми по начина, 
по който говоря с нови хора и по отношението ми към дребните ежедневни 
проблеми. 

Ще извървя дълъг път - всеки човек го прави, гради собствената си история 
усъвършенства личността си. 

Габриела Кожухарова, 8. б клас
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Майа Борисова, 9. г
Любомира Петева, 9. г

Надежда Желова, 9. г

Човек съществува във връзка с другите. Един род не би могъл да бъде 
продължен от един човек; нуждаем се от другите, за да оцелеем и живеем добре. 

Аз съм памет за моя род, защото съхранявам предметите и реликвите 
на моите деди, зная историята и родословното дърво на моите предци. Вещи, 
притежания на няколко поколения, сега се пазят от мен и по-късно - от децата и 
внуците ми. 

Кръстен съм на дядо си, който също е бил кръстен на своя и т. н. . Дядовците 
ми, сега и майка ми, са били учители. Прадядо ми е бил полковник в Балканската 
война. 

Аз съм ценен за своя род, не само защото съм негово продължение, а и 
защото ще помогна да се съхрани родовата памет. Независимо какъв род е човек, 
той не трябва да го подценява. В рода са ни най-скъпите хора, за които милеем и 
за които живеем. 

Делян Друлев, 8. г клас
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Щастие ли е? 

Душата ми е празна стая, с неизмазани стени. 
Подът е разбит, на счупен стол седиш и ти. 

Аз не искам да отключа стаята с ръждясала врата, 
вътре няма да си вече ти, а самота... 

Сърцето ми бе пълна чаша преди да си отидеш. 
Но... счупи чашата. 

Събрах от счупеното пепелта, 
а до днес не мога да го залепя

Животът ми не свърши - 
продължих го като объркана игра. 
Любовта, уверена съм съществува. 

Но щастие ли е, че виждам 
себе си в очите ти... 

Любомира Петева, 9. г клас 

В затвора на мечтите

Заключена в затвора на мечтите си... 
Измамена от собственото аз. 
Избягала от теб, излъгах се - 
животът продължава само още час. 

Да ме убие - на болката се моля - 
  мъртва съм и без това. 
Но в порива към любовта
  сега съм станала безсмъртна. 

Любомира Петева, 9. г клас

Митко Миxайлов, 9. б
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Михаела Митска, 9. е

Инна Николова, 9. г

Розов път

Вървя по пътя си, осеян с рози, съвсем сама. 
Вървя, но ароматът им не дава да склоня глава. 
Вървя, понякога се спирам, обръщам се назад, 
но нищичко не виждам - пълен мрак. 

Розите навсякъде цъфтят - 
 техен е светът. 
Вървя по пътя си, съвсем сама, 
но ароматът им не дава да склоня глава. 

Когато няма със кого да поговоря, 
 усещам самота

Но се чувствам жива
 и вървя сред розова градина... 

Любомира Петева, 9. г клас

Катина Попова, 9. д
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В двореца на чувствата
Когато започнах да разговарям с мечтите си, те бяха още малки и невинни. 

Не знаеха защо са дошли на този свят. През годините, когато общувахме, аз се 
опитвах да ги науча на организираност, на изящност, на добри обноски. Последният 
курс на тяхното обучение премина изключително добре и наистина смятах, че съм 
постигнала добър резултат - те можеха да се контролират. Но, когато трябваше 
да ги дипломирам, те излязоха пред хората и казаха най-уверено, че аз не съм 
направила нищо за тях. Признаха също, че аз съм била тази, която ги е мачкала 
и тъпкала, ограничавала... Последваха купища обвинения. Аз плачех! Хората ме 
гледаха и ме сочеха с пръст. 

Та така де... Мечтите ми се дипломираха, но аз не бях възнаградена. 
Преди години се опитах да се свържа с любимата си мечта. Тя винаги бе най-

послушна и откровена с мен. Обичах я и, признавам си, най-много я закрилях... Тя 
плачеше с мен, когато другите мечти ме предаваха, но отлетя заедно с тях, защото 
трябваше да порасне още, а оставайки сама при мен, едва ли щеше да постигне 
много. Чухме се и тя ми каза, че мечтите ми прелетявали през много места. . . 
Не можели да си отдъхнат... Един ден, най-голямата бунтарка, която винаги ми 
бе създавала проблеми, се разбила в светкавица. Тогава от небето не завалял 
дъжд, нито сняг, а падали звезди... Странно, защото не съм видяла, а аз винаги 
забелязвам падащите звезди... И тъй, след като нямало кой да води мечтите, сега 
те трябвало да достигнат до царството на чувствата, където да се приютят. След 
тази информация, връзката се разпадна…

…Пеперудата възвърна предишния ми вид. Отидох при царя, който 
изглеждаше превъзходно и величествено! Паднах на колене и със сълзи на очите 
му обясних, че мечтите са моите непослушни ученици, на които, явно ще им 
трябват още много уроци, за да могат да живеят самостоятелно. Царят се усмихна 
и поглаждайки дългата си бяла брада ми каза: 

- Добре! Не бях виждал такава смелост. Повечето хора, загубили мечтите 
си, умират. Аз ще освободя учениците ти, но искам в замяна да ми дадеш сърцето 
си! 

- Аз нямам сърце, царю! То бе изпепелено! В мен е само гласът му. 
- Единственият друг начин да ми се отплати, е да останеш тук, в двореца ми 

и да учиш чувствата! Съгласна ли си? 
- Смятам, че чувствата са по-мъдри от нас, хората и те трябва да ни учат. 

Но, ако това е вашата воля, царю, ще остана. 
И така... Вечер е, а аз живея в двореца на чувствата. Уча ги да могат да 

се контролират, да са организирани. Сега моите мечти са при мен... Очаквам и 
сърцето си да се върне някой ден! Аз уча чувствата, не им позволявам те да учат 
мен. Горда съм със себе си, защото успявам да уговоря най-голямата бунтарка 
сред тях - болката да не мъчи толкова хората! Моята най-невъзпитана мечта - 
любовта - нали умря. Не можах да се сбогувам с нея, но гласът на сърцето ми 
казва, че щом сърцето се върне, любовта също ще се прероди. Гласът казва също, 
че ако любовта се съживи, тя ще убие болката... Страх ме е, но и се радвам, защото 
вярвам в любовта, аз я отгледах от мъничка, а болката има нечисто минало и не 
съм сигурна в нейните способности... 

Любомира Петева, 9. г клас
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Цонка Кузманова, випуск 1975
старши експерт в РИО на МОН - Варна

Oh Lycée IV, oh Lycée français, 

pour ton 50 ème anniversaire, je te consacre ce petit poème avec les dix 
mots de la rencontre - francophonie 2008

Pour cette fête jubilatoire
Je manquerai de tact 
Je délaisserai les palabres
Pour m’attabler et écrire

Pour m’engloutir 
En toi qui m’a apprivoisée
Oh Lycée aux mille visages
Oh Lycée aux mille rhizomes 

C’était toi
Ma passerelle pour la vie 
C’est toi
Ma boussole dans la vie

Ce sera toujours toi
Au coeur de la francophonie 
A Varna.
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Зорница Стефанова Китинска - випуск 1985

Активен преводач от дълги 
години. Превежда самостоятелно и 
като част от колектив.

Някои от заглавията, които 
ще видите на снимката са: Ерик 
- Еманюел Шмит - “Миларепа”; 
“Господин Ибрахим и цветята на 
Корана”; “Оскар и розовата дама”; 
Ромен Гари - “Сияние на жена”; Пиер 
Буржад - “Безсмъртната”; Борис Виан 
- “Пътеводител на Сен-Жермен-де-
пре”; Луи - Фердинан Селин - “Смърт 

на кредит”, а “Истории на времето” от Жак Атали е преведена заедно с нейната 
съученичка Диана Марчева.

Елена Владова, випуск 1991

Y a Mustapha, y a Mustapha
Anavaé badia Mustapha
Ça va chérim faila attaarim
Éronquérim matché éma hatchim.

Песен на Боб Азам, 1960 г. 

Откъс от “Приказка за Мустафа Смелия” от бъдещата книга с приказки 
“Човекът, който въздишал” с илюстрации на Теменуга Станчева

І
Как Мустафа се родил и кои били родителите му

Мустафа се родил в един прохладен пролетен ден, когато дърветата 
цъфтели и първите птички се завръщали от топлите страни. Той надал първия 
си гръмогласен вик: “Му-а-а-а-фа-фа…”. Щом отворил широко очи, майка му 
видяла, че едното е синьо, а другото зелено. “Олеле, олеле - казала си тя, - това 
дете няма да е обикновено дете. Какво ли ще има да се случва...”

Мустафа извикал отново “Му-а-а-а-фа-фа…” и уплашил рибите, които 
гонели водораслите и планктона в морето. И така се родил с името си - Мустафа. 
По-късно чужденците го тълкували по друг начин, защото им приличало на 
френската дума “moustache”, което значи мустаци, но за това ще стане дума по-
късно, защото Мустафа още нямал никакви мустаци. 
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Бащата на Мустафа не бил от най-работливите. Той си изкарвал прехраната, 
като ходел всеки ден за риба, защото морето било близо до дома им и защото 
тази работа била свързана със стоене на едно място. После бащата на Мустафа 
продавал рибата - на по-богатите на по-висока цена, а на по-бедните на по-ниска 
цена. Затова гледал всеки ден да среща и от едните, и от другите. В това отношение 
бил много внимателен и ако се наложело дори се криел от някои клиенти, за да 
не наруши равновесието в броя на двете категории. Затова му викали Добрия. 
От него Мустафа наследил чувството за справедливост и умението да разбира от 
риба и морски вълни. 

Майката на Мустафа била много грижовна. Тя не работела и по цял ден 
подреждала къщата и пазарувала. Притежавала рядката способност да открива и 
най-скритите неща в най-дълбоките ъгли на къщата. Нищо не убягвало от погледа 
й и по-късно, когато Мустафа пораснал, все мърморела, че той събира мидени 
черупки от брега на морето и ги крие тук и там из къщи. “Разбирам да живеехме 
някъде надалеч, насред планината, че да събираш мидените черупки. А пък ние 
сме съвсем близо до морето. Щом излезеш, и ги виждаш по пясъка”, казвала тя 
често. Заради това, че майката на Мустафа винаги и всичко намирала, й викали 
Чевръстата. От нея Мустафа наследил умението да внимава и наблюдателността. 
Или както се казва в днешно време - чувството за детайла в живота. 

Когато Мустафа се родил и надал гръмогласния си вик, баща му бил за риба. 
Той така се стреснал, че изпуснал коша и рибата се спасили обратно в морето. В 
същото време всички птички, завърнали се от топлите страни, които се канели 
да клъвнат по някоя буболечка или червей за обяд, се стреснали и изоставили 
плячката си. Така още с раждането си Мустафа се намесил смело в хода на живота 
и по-късно му викали Смелия, но за това също ще стане дума също по-късно. 

ІІ
Как Мустафа Смелия проявил важна черта от характера си

Още докато бил съвсем малък, Мустафа проявил своето безкрайно 
любопитство към света. Той пълзял по цял ден из къщата и надничал навсякъде, 
където можело да се наднича (по това приличал на майка си). Често пъти майка му 
се спъвала в него без да иска и в такива случаи му казвала: “Мустафа, знам, че не 
ме разбираш, защото още не можеш да говориш, но аз да ти кажа отсега, че като 
пораснеш, по-добре е да не казваш за всичко, което си видял и особено всичко, 
което мислиш. Така ще си спестиш много грижи”. Мустафа всичко разбирал и 
отговарял “ Му-а-а-а-фа-фа…”, което на неговия език значело много неща, но 
майка му не можела да разбере, че той разбира и дори й отговаря и като всички 
възрастни го чакала да порасне, за да се разбере с него като с голям човек. 
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По-късно, когато вече можел да ходи и да говори, Мустафа започнал да 
обикаля из околността и непрекъснато задавал въпроси. “Защо на това море му 
викат Черно, когато то не е черно? “, “Защо едни хора работят, а други не и какво 
правят, като не работят? “, “Какво има след морето? “ и т.н. Разбира се, той не 
получавал отговор на всичките си въпроси, защото има въпроси, на които не може 
да се отговори накратко, а има и такива, на които не може да се отговори изобщо. 
Пък и не всички хора имали търпение да разговарят с едно момче с едно синьо и 
едно зелено око, което много пита. Но Мустафа не се отчайвал и продължавал да 
пита. 

Веднъж, в един горещ летен ден, когато Мустафа вече бил 5-годишен, той 
отишъл на пазар заедно с майка си. Пред сергията с хляб имало опашка и всички 
чакали реда си. Слънцето печало силно и хората пухтели от горещина, а потта 
капела от челата им върху прашната земя. По едно време дошъл висок мъж с 
голямо шкембе и застанал отпред, без да чака реда си. Мустафа, който дотогава 
държал майка си за ръката, я пуснал и се запътил към мъжа, дръпнал го за ръкава 
и казал: “Чичко, ти си безчестен, щом се пререждаш”. 

Мъжът учудено се обърнал към Мустафа и се ококорил срещу двете му 
очи с различен цвят. Той бил мъж със специално положение в обществото и бил 
свикнал навсякъде да се прережда, защото знаел, че всички знаят за специалното 
му положение. А хората със специално положение в обществото от край време 
имат и специално поведение. Мъжът така се възмутил, че а-ха, а-ха да вдигне 
ръка, за да замахне към Мустафа - нищо, че бил дете, когато хората се развикали, 
наобиколили го и го избутали от опашката. През това време майката на Мустафа 
вече била дотърчала отпред, за да спасява сина си. 

- Мустафа - задъхвала се тя от бързане, - колко пъти да ти казвам, че е по-
добре да не казваш за всичко, което си видял и особено всичко, което мислиш! 
Видя ли какво щеше да стане? 

- Аз му казах истината - отговорил Мустафа кратко и ясно. - Идва ми 
отвътре. Ами другите защо нищо не му казаха по-рано? 

На това майката на Мустафа не могла нищо да отговори, защото Мустафа 
бил искрен. Само си помислила: “Каквото има да става, ще стане.” 

- Смело момче, говорели си през това време един на друг хората. 
И така на Мустафа му излязло името Смелия още когато бил на 5 години.
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Мария Парушева, випуск 2003

Славена Симеонова, 12. б

Да даваш, без да губиш

Когато седнах да помисля какво да ти подаря за рожденния ден, започнах 
да си спомням за всички онези неща, които сме си дали един на друг. И знаеш ли 
какво - оказа се, че най-ценните подаръци нямат материална стойност. Открих, че 
два са най-безценните подаръци, които сме си давали един на друг. 

Единият, това са думите. Но не онези, празните думи, с които хората просто 
запълват пространството. Това винаги са били истински думи, извиращи не от 
разума, а от сърцето и душата. Да, разбира се, най-лесно е да се говорят хубави 
неща и сладки думи, но това, което прави нашиите думи по-различни е, че те 
винаги са били подплатени с действия. Зад всяка дума е стояла една мисъл, едно 
чувство, един поглед, една мечта. А какво по-истинско от това, да превърнеш 
мислите си, чувствата си, мечтите си в думи за да можеш да ги споделиш? Това 
ме кара да мисля, че винаги сме държали и все още държим в ръцете си нещо 
истинско. Едно от онези неща, които те карат да вярваш, че животът има смисъл. 

Вторият безценен подарък, който винаги сме подарявали, това са 
моментите, в които сме оставали 
без думи. Онези моменти, в които 
мълчанието ни е означавало 
много повече от хиляди изречени 
думи. Това са били тези моменти, 
в които не е било необходимо да 
изричаме нищо, защото мислите 
ни, чувствата ни, мечтите ни - 
ние сме ги споделяли направо 
в сърцата си. В съзнанието ми 
преминават всички онези мисли, 
които по един или друг начин сме 
си откривали заедно, а накрая се 
оказа, че всъщност сме откривали 
живота заедно. И всичко това ме 
кара да мисля, че сме имали и все 
още имаме нещо истинско, едно 
от онези неща, които те карат да 
вярваш, че животът има смисъл. 
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Диляна Филипова, випуск 2005

Дух и тяло

...Не се страхувам аз
да бъда тленна

и тялото ми в пръст
да се стопи. 

Дърветата от пръст, 
земя се хранят; 
от нея и с цветя

растат
и малките деца

не нея сядат
от бягането

щом се уморят. 

Но страх и ужас
ме обхваща

без дух добър
да дишам и умра. 

Дърветата от мен
ще се тровят; 
цветята черни

ще растат
и малките деца

щом днес поседнат
лоши утре

ще да израстат!...

Биляна Анкова, 9. г
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Гълъби

…Да мина покрай гълъба, 
без да го уплаша; 

Мъчно ми е…

Кацнал навън
на ламарината, 

отвъд затворения ми
прозорец; 

Търсещ трохи
на улицата, 

насред целия
свят…

И все е близо, 
а аз съм тъй далече…

Да мина покрай гълъба, 
без да го уплаша; 

искам от трохички обич
хлябове да меся; 

Кацнал навън
на ламарината

стои гълъбът - до него
топли хлябове пека; 

Стъклото на прозореца
начупих - стана сол, 

мъката в мая аз разстопих
и месих насред улицата; 

Не ми е вече мъчно! 

Гълъбът
от моята ръка се храни, 

има още хляб
и много, много

хора…
8.10.2004 г.
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Знаеш ли, Ани... 

... Знаеш ли къде спят
ангелите, Ани, 

знаеш ли къде си почиват? 
По челата на болните, Ани, 
сложили две бели ръчички

върху очите им; 
върху сърцата на сираците, Ани, 

положили дъготъкани коси
върху пулсираща възглавничка; 

върху гласните струни на Певеца, Ани, 
положили телца - перца

на една - едничка струна... 
... О, Ани, 

песента отваря очите на болните
и те виждат сираците - 

сираците вече не са сами, Ани, 
нито болните са болни... 

Знаеш ли в какво се превръщат
Сираците и болните, Ани, - 
в бели пулсиращи перца - 

в ангели, Ани... 
 26.02.2005.

Майа Борисова, 9. г
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Петър Денчев, випуск 2005

Бюро “Изгубени срещи”

1. 
Слизам по стръмни стълби надолу. След това има завой, продължавам 

наляво и след къс коридор стигам до вратата, чиято брава хващам несигурно. 
Почти винаги хващам студеното й месингово тяло с ръкавицата си и гладката 
телешка кожа прилепва за метала. Не усещам студ. 

Когато разглеждам ръкавиците си, винаги се наслаждавам с особено 
удоволствие на малките пори, които някога са били част от организма на някое 
живо теле. Понякога съжалявам, че са го убили заради няколко чифта сандали, 
ръкавици и други, малко или повече, полезни човешки принадлежности. 

Влизам и откривам ухание, както всеки път, което не мога да определя по 
никакъв начин - не прилича на парфюм, нито на цветя, нито на кафе или пък 
аромата на човешко тяло. 

Канапетата са червени, тапицирани. По стените има рафтове с книги, които 
аз не чета, но когато погледа ми се плъзга по заглавията имам чувството, че аз съм 
правил избора, за да бъдат купени. 

Закачалката, където оставям палтото си да виси заедно с телешките 
ръкавици в джобовете, прилича на малък фонтан в златист цвят. Бих нарекъл този 
цвят банален, ако преди пет години нямах тук среща с жената, която никога не 
дойде. 

Когато я видях за пръв път, тя пушеше и държеше цигарата си между 
пръстите на своите пухени ръкавици. 

Срещата определи тя, заедно с часът и мястото. Когато пристигнах тук, 
нямаше никого освен сервитьорката, която ми донесе коктейл с вкус на ягода и 
кокосово мляко. Остави до чашата една от пухените ръкавици, които бях видял 
преди шест часа на ръцете й. 

Момичето се появи на входа, пристъпи бавно, сложи пръст на бузата ми. 
Беше студен и носеше шал, толкова плътно увит около врата си, сякаш криеше 
нещо, белег или нараняване. 

Взе ръкавицата си, усмихна се, пристегна шала си още по-плътно, че може 
би я заболя. Обеща ми, че ще дойде, но ще се забави още малко и ръкавицата й 
трябва, за да не измръзне ръката й там където отива. 

Събудих се около четири часа, когато заключваха заведението. Пред мен 
седеше чашата пълна с нещо, което има вкус на ягода и кокосово мляко. Почти 
пълна. Станах, облякох палтото си и сложих своите ръкавици. Отидох до бара, за да 
платя, а момчето ми махна приятелски, че няма нужда и се разсмя неприлично. 
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2. 
Вече пет години всеки месец случката се повтаря, без да искам. Без да 

правя усилия, за да я предизвикам. Тя идва, взема ръкавицата си, аз се опитвам 
да я задържа, слагам ръкавицата в най-отдалечения край на масата, слагам я на 
канапето до себе си или под масата. 

Веднъж, преди половин година скрих пухената ръкавица във вътрешния 
джоб на сакото си, но тя отново се появи на масата, когато момичето дойде. 

Забравих името й, след като тя не дойде на нашата среща. Бях го записал 
заедно с телефона й на листче, което после се оказа, че съм изгубил. 

Името й съвсем не можех да си спомня, но по някакви асоциации възстанових 
телефонния й номер. Набрах го и отсрещната страна отговори. Оказа се, че съм 
набрал номер на бюро за изгубени вещи. Затворих веднага и няколко дни събирах 
смелост, за да се обадя отново. 

Когато позвъних отново, отговори същият женски глас и аз попитах за 
изгубена ръкавица. 

- Синя пухена ръкавица ли? 
- Да. 
- Момичето си я взе. 
- А кой я донесе? 
- Мъж. 
- С кожени ръкавици? 
- Да. 
Пета година поред идвам в това заведение, където имахме среща. Всеки 

месец идвам в деня на пропуснатата среща и очаквам тя да се появи, за да вземе 
ръкавицата си. 

Щом вляза, сваля своето палто и седна на канапето идва сервитьорката, за 
да ми донесе онзи коктейл, който никога не изпивам и малката пухена ръкавица. 

Осмелих се да попитам дали познават момичето, което чакам. Сервитьорката 
се усмихна. “Ще дойде.”

Тази вечер ръкавицата остана в мен. Не дойде, за да я вземе. 
По-късно я познах на снимката, познах косите й и извивката на веждите. 

Виждал съм я много пъти, но погледът ми е отбягвал нарочно или небрежно се е 
плъзгал по ламината на белия лист с черно - бялата снимка. Седеше залепена и 
усмихната до вратата на заведението, в рамка, с пожелание за щастлив задгробен 
живот. 

Беше четири сутринта, както всеки път. Барманът си тръгваше. 
- Тя е работила тук? - попитах го аз. 
- Не я ли помните, господине? 
- Аз да я помня? 
- Вие я наехте. Не си ли спомняте? 
- Какво й се е случило? 
- Един ден не дойде на работа и вие се обадихте в дома й. 
- Не си спомням. Какво са ми казали? Споделял ли съм? 
- Убита от ревност, господине.



Устрем’ 2008

59

Лора Търколева, випуск 2007

Журналистика и Демокрация

На Цонка Станкова с обич и благодарност!!! 
Днешното общество обича тълковните речници. Когато си задава въпроси, 

си изяснява понятия - в тълковни речници. Мисли логично и търси смисъл пак в 
тълковните речници. Обществото ни е класификация от тълковни речници, които 
често дават крайно незадоволителни тълкования на същностни и изключително 
важни понятия. А те са ключове, стъпки в пътека от въпроси. 

Днешното общество обича фактологията, но не обича истините. 
Педантично до болка, то се рови в боклука от сухи изчисления на думите и 
забравя за проникновената им сила. Защото зад всяка дума се крие изригваща 
мощ от значения, които да задвижат обществения механизъм. Ние сме пясъчни 
часовникари, блудни синове и дъщери от незавърнало се стадо и се лутаме в 
Бодлеровата гора от символи. Лутайки се, си измисляме модерни “авангардни” 
коловози, в които да придвижваме общото съзнание. И го пълним с думи - химери 
от тълковните речници. Вярваме в новото общество, в свободата на Демокрацията, 
в юмручната сила на Журналистиката и до безкрайност, уповавайки се в тях, 
захвърляме празните си думи - заклинания срещу центробежния вихър на 
времевия вятър. 

Днешното общество вярва в Журналистиката и Демокрацията, в тяхната 
власт, отговорност, мисия, в очарованието им, което може да нагарча. Вярва, 
че ако си задава нужните въпроси за същността им, ще разкрие лудото им 
неконвенционално битие. 

Демокрацията Е очевидна власт, възможността да си в утопията на 
нетрезвеност, в убеждението за всеобщо всесилие, за Химерата на общото 
господарство - над общото. Но и светлина на разсъдъчност, която смело крачи срещу 
утопиите. Да съзнаваш, че демокрацията не е най-добрата обществена механика, 
но е допустимата такава, е мъдрост, известна на публичните сетива и особено 
приятна, тъй като е подкрепена от димяща скъпа пура и чаша първокачествен 
алкохол. Дали всички, които плезят любовен телешки език по демокрацията, 
разбират Чърчил? 

Журналистиката също Е очевидна власт, дори очевидна власт под номер. 4 
не е щастливо, кармично, божествено, сакрално и т.н. число, но се оказва знаково 
за съвременното публично пространство. Журналистиката е огромният безмерен 
диапазон от шепота, който напряга обществените слух и съзнание до всеобщия 
крясък, водещ единствено до глухота. Но журналистиката Е и скрита власт, мръсна 
и непорочна манипулация на сърцата и умовете ни. А понякога и манипулация, 
която ни упоява така, че най-старателно и всекидневно си я инжектираме сами. Дали 
с мефистофелски цели, ровейки се сред гнилите мушмули, или със самарянски, 
стараейки се с личната си дидактика да се превърнем в публицистичен Супермен 
- за естеството на манипулацията начините за еманацията й не са значими. Пътят 
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към чистилището е осеян както с добри, така и откровено пошли намерения, а 
към ада - с реални действия. За жалост обаче, както казва Стоян Михайловски 
“Истината е безсмъртна, тя може да почака”. 

И демокрацията, и журналистиката СЕ открояват с предназначението си 
за масова употреба и с въздействието си над обществото с ефекта на хапчето 
plecebo. Следователно, развитието и на двете зависи от самото общество. Трите 
едновременно и перманентно се повлияват. Ако обществото ни е в процес на 
антипроцесен застой, на отъпкване на старите открития и старите грешки, то и 
журналистиката, и демокрацията крякат в едно блато - с мръсна и неподвижна 
вода, без опция за приказна трансформация. Ситуацията сякаш е междинна 
станция, между плюса и минуса, между крайностите. Сиво пространство без нива 
на сивия цвят, вакуум на кръстопътя на две обществени визии:

Визия 1: Общество на чалгата:
Демокрацията се свежда до определен и строго регламентиран ред за 

поръчване на неопределено количество алкохол. За предпочитане долнопробен, 
в долнопробни чаши, в долнопробни кръчми, за долнопробни пиячи. Общество, 
което опиянено властва в своята анархия. Стадо кръвожадни овце и мълчаливи 
канибалски агнета. Порнография на липсващите етика и естетика. Жълта 
журналистика с изцапан лигавник. Фантазия на сценарист на сапунени 
опери. Публицистичен сапунен мехур и кухота. Телеграфен стил - за повече 
няма възможност и пазар. Алтернатива - “хип - хоп в дъбови бъчви”… Няма 
алтернатива…

Визия 2: Общество на красотата:
В състояние на вдъхновение, то се рее между романтичното минало, 

мъглявите мечти и гадаенето на бъдещето. Нееднородна и кипяща смес от 
хиляди бунтуващи се частици. Движение. Красотата му се състои в дързостта 
на санкюлотите, Соломоновата мъдрост, лаконичния Славейков език - езика 
“на господарите и на великите мъже”. Отхвърля всяка граница и не приема 
институционалното мислене в кадри; филмова лента, която с бясна скорост се 
прожектира - без финални надписи. Демокрация с висша и пленителна цел; 
Журналистика, която сочи сухите и фалшивите и ги унищожава с демиургичното 
си слово - “Ecrasez l’infвme! “ Сочен и съблазнителен свят, породен в едемските 
селения, сферичен нирванен остров, завещан да пребъде. 

Противоречиви призраци СА журналистиката и демокрацията. 
Противоречиви, но и упорито преследващи общественото съзнание. Племенното 
ни традиционно общество танцува своя дивашки танц около огън от тотеми и 
страхове. Странни СА журналистиката и демокрацията. Журналистиката Е въпрос, 
а демокрацията - възможен отговор, а съчетанието им дава множество въпроси 
често без отговори. Дали обаче обществото ще търси вечно своя Ханаан? 

Журналистиката Е мисия да бъдеш смъртен вестоносец с безсмъртно слово. 
Призвание да си паметта и съвестта, обществено огледало, в което се разтичат 
образите на гнусното и възвишеното! Да бъдеш, да бдиш, да си активност, кълбо от 
атоми чувства и чест, достойнство и дълг, ум и умереност, талант и толерантност. 
Индивидуалната душа на общото, която полита на крилете на обществените мечти. 
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Цветина Добрева, 9. ж

Виктор Илиянов, 8. д

Демокрацията също Е мисия - нашата мисия, на гражданите, справедливите, 
динамичните, на обществото - колело, чийто зъбци не отхапват сурови парчета от 
часовниковата плът на световното исторично време и живот. 

Журналистика и Демокрация - една странна любовна двойка, обсебена от 
здравата хватка на своята обична прегръдка. Сцила и Харибда на съвременната 
бодлива човешка роза; с цялото тайнство и същевременно просташка разголеност; 
без излишен патос, но с предизвикателна гръд, размахваща своето знаме и своята 
вяра като в картина на Дьолакроа… И с едно туптящо сърце - потопено в своята 
революционна песен, шепнейки сегашното дихание. Най-сладките, странни и 
противоречиви въпроси без отговори. 
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Содом и Гомор втора употреба

Градските легенди и градските момичета
са блудкави консерви с рибен дъх. 
Вмирисват се и прекомерно често
се изтъркулват сред паважните въздишки. 

(Гражданствени, постмодерните илюзии
са повторение на старите реклами. )

Ние сме недорасли гражданствени елементи
от стъклена консерва с рибен дъх. 
Търкулваме се без посока и безцелно
в преследване на нов рекламен слух. 

(Градските гротескови реклами 
са повече от калните канали. )

Изтъркана е консуматорската ни система; 
понеже се е изтъркаляла в канала. 
И само гумите минават през краката ни, 
защото всички пътища са се прибрали. 
Градските ханове с неонови карикатури
са пълни с ходещи консерви. Слепи. 
Всички пътища водят към новия Ханаан. 
Към градските напудрени вертепи. 
Закривените ни лъскави усмивки
ръмжат във своя сладко - кисел сос. 
Разлят от нова номерирана консерва
във блудкавия градски пулс. 
Единственото остро и пронизващо
е чувството да си самотен градски плъх, 
въргалящ конвулсивно себе си и другите
между паветата на стар канален слух. 
Горе краката! 
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Милена Симеонова, 12. б

С
ла
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на
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, 1

2.
 б

Една единствена сълза невярна. 
Безкрайно малка и сама. 
Безкрайна и единствена. И не е твоя. 
Перпетуум мобиле от глухота. 
Едно лице, размазано от цветовете. 
Един спектакъл с кух рефрен. 
Не плачат клоуните след утрешния си спектакъл. 
По маските текат очи. Ще бъде седми ден. 
Една захвърлена самотна дреха -
Феерия върху продънен стол. 
Не дава топлина или надежда. 
Продава черни дупки и контрол. 

Един едничък свят се преобръщаме
надолу със краката; войнствени…
Деца, не бойте се заради чуждите утопии! 
А за лишаването ни от собствени…
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Спокойно гледа
в бъдещето тази

Гимназия Четвърта.

Кой казва, че у нас
тържествуват суровите

прави ъгли и липсва
зрялата форма на кръга.

Закръглихме пет десетилетия
и проверяваме дали

мечтаното сбъднато
е въпрос на време

или на разстояние.
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