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Пясъчният замък

В подковата на залива се раждам,
в подковата на залива умирам.
С един замах вълната ме изяжда,
събаря ме - и после ме прибира.
Остана ли, мелтемите ме брулят,
наритат ли ме - в мен небе реве.
Децата пак изграждат мойте кули,
строят мостове, дрънкат щитове...
Пристигат други - дверите отварят -
дори за миг не съм оставал сам!
И някой ден, от стъпки претоварен,
ще рухна аз - величествен и ням.
От пясък съм - изваян не от камък,
а от мечти и детски гласове...
О, не тъпчете пясъчните замъци -
градили са ги ваши синове!

Валери Станков, 1972

Би
ля

на
 Я

нк
ов

а,
 1

0.
 г



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

4

Време за мечти...

Всеки човек като дете е строил пясъчни замъци с островърхи кули. Седнал 
на брега до морето, под лъчите на палещото слънце, ти дълбаеш с ръце дупка в 
мокрия пясък и когато тя започва да се пълни с вода, вземаш от размития пясък 
и с тънка струйка оформяш пясъчната кула. Толкова е лесно!... Красиво, но... 
за съжаление - нетрайно! Защото поредната вълна разваля всичко. Ти упорито 
продължаваш да градиш - отново и отново. Защото си струва да видиш нещо 
съградено от теб, макар и за кратко...

Така е и в реалния живот. Мечтаеш да постигнеш нещо, което да ти носи 
удовлетворение. Работата е материален и духовен израз на твоите способности. 
Мечтаеш да съградиш нещо възвишено и красиво и така да увековечиш името 
си. Но за да постигнеш това, трябва да дълбаеш не в мокрия пясък, а в твърда 
почва. Трябва да положиш стабилни основи, за да не може вълната на времето да 
разруши твоя замък с островърхи кули.

За да станеш велик учен, новатор, трябва да имаш солидни познания, а 
откритието ти - да има трайно приложение в бита на хората и да облекчава живота 
им...

...Най- важното е да разбереш, че всичко в този живот се постига с цената 
на много усилия, труд и постоянство...

...Ако не искаме изграденото от нас да се срине като поредната пясъчна 
кула...

Виктория Димитрова, 9. г
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Ще пребродя най-скритите кътчета на света. Искам да надникна в 
сърцевината на земята, там, където са скрити всички копнежи и разочарования, 
всички спомени и блянове. Толкова истински и горещи, те крещят, искат да ги 
чуят, искат да изплуват от бездната на времето. Искам да опозная светлата част 
от човешката душа, да навляза в сърцата на хората, за да надникна в мислите и 
чувствата им. Там, където думите са излишни, където не могат да ни залъгват. 
Хората крият тези богатства пред другите; искам да разгадая тайните на човешкото 
битие. Дали някога ще успея да узная всички тези тайни?

Аз знам, че мога да литна, стига да разперя силно криле. Не мога да свикна 
със сивотата на ежедневието, с мъката, която съпътства живота в наши дни, затова 
реших да изградя един по-добър и интересен свят - моят свят на пясъчните кули, 
на мечтите - толкова прекрасен, колкото и нереален.

Бях самотна. Исках да бъда щастлива. Реших, че ако не харесвам начина 
си на живот, то тогава ще го променя. Силно желаех да внеса в моя свят малко 
красота. И ето, разбрах от какво имам нужда - от пясъчни кули. Те бяха идеални, 
за да украсят моето малко царство и да изпълнят душата ми с топлина. Докато 
другите хора губеха времето си, рушейки чуждите светове, аз реших да заздравя 
своя собствен. Загледана към небето, аз прекарвах всички вечери, мислейки с 
какви материали да изградя моите кули, така че те да са фини и добре укрепени. 
Помислих си, че ако дам всичко от себе си, тогава резултатът ще е най-добър. И 
ето - усилията ми не бяха напразно. Кулите станаха много красиви и тогава аз 
бях наистина щастлива. Трябваше да ги крия от другите, защото те можеха да ми 
завидят и да ми ги развалят. Известно време живях с моите произведения и сякаш 
те ми даваха сили всеки път, когато всичко рухваше. Пясъчните кули бяха моята 
опора.

Но като че ли някой беше узнал за моя тайнствен свят, беше нахлул без 
позволение в него и беше развалил всичко, което бях създала с толкова много 
усилия. Искаше ми се да открия поне една невредима кула, защото те ми бяха 
много скъпи. Бяха изградени от собствените ми мечти и надежди. Сега, когато 
кулите са разрушени, аз съм тъжна... Отново самотата и мъртвите надежди и 
спомени изпълват душата ми.

Боли, когато се сринат пясъчните кули, когато радостта ни напусне. Но ако 
бъдем упорити и вярваме в себе си, можем пак да сме щастливи.

Йоана Чолакова, 9. а



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

6

Кулите, които издигаме в наше време, са солидни, направени от метал, 
желязо, камък и стъкло. Те са бляскави, поразяват със своите размери, а тяхната 
здравина им осигурява спокойно преминаване през годините. Но онези кули, които 
си издигаме в съзнанието си, без да можем да ги докоснем, това са пясъчните 
кули, които се срутват толкова бързо, колкото се и въздигат.

Пясъчният замък приема много форми. Той може да бъде амбиция, желание, 
мечта, надежда, или вяра. Все неща, които, както свещта се прави от восък, се 
крепят изцяло на нашите собствени мисли и убеждения, че ще се случи това или 
онова. Но както восъка, така и тези амбиции и надежди, са тленни и се стопяват в 
мига, когато пламне огънят на нашето действие или бездействие. Толкова силно 
мечтаем за нещо невъзможно, че когато не успеем да го достигнем, пясъчната 
ни кула се срутва, обръщайки се в песъчинки. Болните ни амбиции изчезват, 
безплодните ни усилия и неоправданата вяра биват отнесени от морето на живота, 
в което стотици хора - като нас - се стремят да укрепят собствените си кули.

Но една пясъчна кула трябва да бъде непреходна. Ако можехме да издигнем 
каменна кула в ума си, то тогава всички мечти и желания щяха да се сбъдват 
без усилие, независимо от естеството си. Но не - ако пясъчната кула е рамката, 
която сътворяваме в ума си, то каменната е платното - онова, което сътворяваме с 
действията си. Истинската.

Пясъчните кули не съществуват наистина, те са само илюзия и понякога 
оправдание за нашите грешки и неуспехи. По-лесно е да живеем в замък, пък 
бил той тленен и украсен с крехко красиви мидички, отколкото да страдаме в 
реалността на твърдата материя, където всичко може да ни бъде отнето. А кой 
би поискал нечия пясъчна кула? Никой, който мечтае и желае. Ала не бива да се 
затваряме в палата на мечтите и надеждите, колкото и светли и хубави да са те, 
защото какво би останало след нас иначе? Песъчинки...

Когато човек погледне нечия бляскава кула, украсена със стъкло и метал, 
отразяваща слънчевите лъчи, той би могъл да види и една купчина пясък. Издигне 
ли се истинската кула, срутва се фалшивата, защото тогава някой е сбъднал 
мечтите си.

Габриела Кожухарова, 9. б

...Всички сме строили поне веднъж в живота си пясъчна кула и знаем 
колко трябва да се стараем, за да може тя да не се развали още преди да сме я 
завършили. С желание мажем мокрия пясък и си представяме една огромна кула. 
И ето - кулата е завършена, стоим отстрани и й се радваме. Но се появява вълна, 
която минава през кулата и не оставя следа от нея. Малък, но все пак това е плодът 
на труда ни.

Всички сме различни, затова и всеки малък свят е различен. Той е също 
толкова крехък и лесно разрушим като пясъчните кули - дори и една малка вълна 
може да срине мечтите ни...

Елена Канева, 9. а
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Високите кули с изглед към морето започват бавно да се ронят. Изглежда 
сякаш всичко е настроено срещу това творение, стоящо някак не на място върху 
пясъка. След като е затоплен достатъчно от слънцето, мокрият пясък се свлича 
надолу под въздействието на вятъра и тежестта си. А след това една вълна 
довършва неизбежното.

Както и при много други неща, на пръв поглед пясъчните кули изглеждат 
като детска игра. Всъщност нещата са много по-сложни. За да се направи един 
пясъчен замък, се изискват постоянство, търпение, спокойствие, въображение и 
сръчност - качества, които не всеки притежава.

Тези изисквания заедно с факта, че замъците не оцеляват дълго, ги правят 
едно почти безсмислено занимание. Може би пясъчните кули правят създателите 
си горди и доволни от себе си, а заради краткото си съществуване и положените 
над тях усилия изглеждат наистина красиви.

Александър Андонов, 9. б
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“Малка” коледна реклама

Днес е 24 декември - Бъдни вечер. Събудих се отпочинал и спокоен - 
спя на матрак “ТЕД” - “защото са удобни”. В банята сапунът “ТЕО”, изпълва с 
“хармония душата и тялото” ми, а шампоана “Wash and Go” пак ме отървава от 
пърхота. Измих си зъбите с паста “LACALUT” - за бели и здрави зъби. Дрехите, 
които облякох бяха много меки и ароматни, защото майка ми използва “Ariel” и 
“Lenor”, а нашата “пералня живее по-дълго със Calgon”. Отидох в кухнята да пия 
едно “Nescafe 3 в 1”, защото е “неочаквано добра комбинация” за всяка сутрин.

Всяка Коледа цялото ми семейство се събира да празнува празника и чака 
да чуе как “С червените ботушки потропва Дядо Мраз...”. Тази година бяхме у нас. 
Апартаментът трябваше да се подготви. Както подобава, майка ми взе “Domes-
tos” и “Pronto”, за да премахне всичкия прах и бактерии. След това “открадна 
време за себе си”, като направи една баница “Белла”. Баща ми, взе тиганите “Te-
fal - Ти мислиш за всичко!” и сготви прекрасна гарнитура към коледната пуйка. 
Добави “една порция здраве” “Maggi” със зеленчуци и “с щипка любов, лъжичка 
настроение, малко талант и разбира се PANINO”. И аз помагах - бях таз годишния 
дизайнер на елхата, украсих апартамента и се опитвах да отгатна “телефон с 
камера и игри кой ли ще ми подари?”. За да “живеем, както си искаме” баща ми 
ме прати да купя фъстъци, семки, “Кубети”, минерална вода “Банкя” от “извора на 
живот” и “Кока Кола”, за “да споделим коледното настроение”.

Гостите пристигнаха - двете ми лели със семействата си и баба ми. Салатите 
“Кенар” на масата накараха чичовците ми да възкликнат “домашно е, нали?”. 
Пуснах музика със CD плейър от “Технополис” - “Лесно е да избереш!”.

По едно време се чу как входната ни врата се затвори. Най - малкият ми 
братовчед дойде и каза, че Дядо Коледа е пристигнал! Кой какво получи не помня, 
но моят дългоочакван подарък дойде - “Nokia” с камера и SIM карта “Globul - 
всичко предстои” и маратонки “BULDOZER”, “мно-о-о яки!”.

И така завърши поредната Коледа, в която всичко е предвидимо, леко и 
радостно, ако живееш в измисления свят на рекламите.

Божидар Иванов, 10. г

Време за реклама...
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Съвременните супергерои и героите от митологията

Колкото и странно да изглежда на сегашното поколение, дори векове назад 
в историята на литературата е имало супергерои, въпреки че не са били точно във 
вида, в който си ги представяме днес.

Що се отнася до понятието “супергерой”, младото поколение си е 
изградило един твърд стереотип за свръхчовек, наметнат с плащ, може би дори 
летящ и снабден с всички видове свръхмодерни оръжия, но все пак служещ на 
доброто. Думата “супергерой” се е превърнала в нарицателно за комикс-героя 
“Супермен”, облечен в своя костюм запазена марка, с извезаното “С” на гърдите, 
готов на всичко, за да спаси света от унищожение. В действителност дори повече 
от половината деца, които горят от нетърпение пред телевизора в очакване на 
поредния епизод на “Супермен”, не предполагат, че тенденцията да се измислят 
свръхчовеци изобщо не е поредното комерсиално решение на “Холивуд”. Всъщност 
супергерои съществуват още в античната литература, макар и не в сегашния им 
вид. Доказателство за това са Одисей, митичният цар на остров Итака и главен 
“супергерой” в Омировата “Одисея”, както и класическият Херкулес. Митично 
момче, син на Зевс и обикновена смъртна жена, той се вписва, ако не напълно, то 
поне най-точно в съвременното понятие “супергерой”. Притежаващ нечовешка 
сила и извършил големи подвизи, Херкулес всъщност се е превърнал в първообраз 
на съвременния Супермен.

На пръв поглед съвременното общество би казало, че между двамата няма 
нищо общо, но при малко по-обстоен преглед се забелязват някои общи черти, 
като най-ярката е тази огромна сила, присъща само на един супергерой. Супермен 
е роден на измислена планета и не е напълно човек. Колкото до Херкулес, той пък 
е син на Зевс, великият Бог на Боговете, Гръмовержеца, така че и той не е точно 
човек.

Очевидно днешните комикс и телевизионни легенди са просто един 
съвременен прочит на античните герои. Истината е, че винаги ще се измислят 
нови и нови герои, ставащи все по-модерни със зашеметяващо бързото развитие 
на новите високи технологии и може би един ден Супермен ще изглежда страшно 
демоде и дори “античен”, както днес говорим за Херкулес. Измислянето на тези 
герои е просто поредният стремеж на човечеството да създаде това, което отчаяно 
копнее, но не може да бъде.

Адриана Желязкова, 9 г.
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Време за домашно...

Снежанка и седемте хлапета

Всички знаем приказката за Снежанка, но ето как я е разказала една 
десетокласничка:

...В новото семейство на кмета Снежанка растяла и хубавеела. Веднъж 
мащехата й, новата кметица, задала на огледалата обичайния си въпрос, а те 
отвърнали, че Снежанка вече е най-красивата на земята. Мащехата, каквато си 
била злобна и високомерна, почервеняла от ярост, веднага се обадила на наемен 
убиец и му заръчала да погуби момичето. Подчинил се човекът, но когато щял да 
извърши престъплението, девойката му се замолила и той я пуснал.

Снежанка се скитала из града, бягала, докато не стигнала една голяма 
сграда в покрайнините - оказала се общежитие. Снежанка влязла незабелязано 
и се вмъкнала в първата стая. Видяла дълга маса с наредени съдове и храна, а 
до стената били леглата - малки, като всичко останало. Момичето поседнало и 
отпило от едната чашка, хапнало от друга чинийка и заситило глада си. Тогава 
много му се доспало, но легълцата били прекалено малки за Снежанка. Тя събрала 
две и се сместила.

Не след дълго се прибрали седемте хлапета, които учели недалеч от 
общежитието. Веднага забелязали, че вратата е открехната, а мебелите - разместени. 
Седмото хлапе забелязало спящата Снежанка. Всички се скупчили около леглото 
и се зачудили откъде е дошла. В този миг тя се събудила и уплашено попитала кои 
са те. Хлапетата я успокоили,... че може да остане колкото поиска.

...докато един ден кметицата не влязла в огледалната стая и не разбрала, че 
Снежанка е жива. Злобната жена... се заела да мисли как да премахне доведената 
си дъщеря. Най-стене намерила един вълшебен колан, който бил омагьосан да 
стяга кръста в смъртоносна примка...

...Когато мащехата пристегнала колана около кръста на Снежанка, тя 
паднала в несвяст.

...За щастие децата се върнали по-рано от училище и намерили полумъртвото 
момиче. Видели колана, откопчали го и Снежанка поела дъх. Тя обещала на 
приятелите си, че ще бъде по - внимателна.

...Кметицата разбрала, че Снежанка е жива, и побесняла... Намазала 
с отрова няколко фиби... предрешила се като селска продавачка и отишла до 
стаята в общежитието... Снежанка отначало отказвала да я пусне, но като видяла 
фибичките, забравила за обещанието си пред хлапетата. Злата мащеха забучила 
отровните фиби в косата на момичето и то мигом припаднало.

Хлапетата се прибрали и веднага свестили приятелката си...
...Мащехата вече си скубела косите, тъй като разбрала, че доведената й 

дъщеря е отново оцеляла. Този път злобната жена решила, че наистина ще погуби 
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момичето... затворила се в стаята си и приготвила отрова, с която намазала половин 
ябълка...

Снежанка се излъгала и когато отхапала отровната половина, паднала 
мъртва.

Когато хлапетата се върнали от училище, заварили хубавицата на земята. 
Опитали да й помогнат, водили я по болници и при известни лекари, но никой не 
успял да я върне към живота. Тогава децата решили, че не могат да я погребат и я 
затворили в стъклен ковчег, недалеч от общежитието.

Един ден млад банкерски син се залутал около общежитието. Попаднал 
на ковчега на Снежанка и с дни не можел да откъсне очи от нея. Замолил се на 
хлапетата да му я предадат, но те отказали. Когато видели колко е съкрушен, се 
съгласили, стига да се грижи за нея възможно най-добре. Той обещал и казал на 
бодигардовете си да вдигнат ковчега. Те тръгнали, но се спънали в дупка на пътя. 
Изтървали ковчега. Тогава Снежанка изплюла ябълката и се пробудила. Момъкът 
се зарадвал и й предложил да се оженят...

А кметицата? Сърцето й се пръснало от завист...
След тази случка всички заживели дълго и щастливо.

Ани Ивайлова, 9. а
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Кучешка отплата
(Упражнение в писане на басня)

Непълнолетие (при това самопричинено) е неспособността да се 
ползваш от разсъдъка си без ръководството на друг.

Завърна се във къщи Симеон
след странство половинвековно
и взе си куче за пазач -
отлично младо куче ловно.
С минало прославено било
и с кариера в служби тайни
и хора то спасявало саму
в пожари знайни и незнайни.
И кучето зае се с хъс
да охранява господаря,
не даваше да го докоснат с пръст -
за него той си беше царят.
Но Симеон бе уморен,
а кучето от ден на ден
все по надигаше глава-
чак страшно ставаше това.
И обкръжи се то със шайка
от песове, що силно лаеха
и превъзнасяха навред
супер героя свой напет.
И бързо кучето забрави
ръката блага, що го храни.
Напусна господаря свой-
града ще охранява с вой.
А славата му все растеше,
то в телевизията беше
и пресата крещеше лудо,
че появи се куче-чудо.
То дупки знае да запушва
и сняг разчиства вредом в миг,
боклуци в чужди дворове избутва,
партиен лидер е велик.
На бившия си господар
презрение остави в дар.

Разбра накрая господаря
туй дето трябваше да знае:
Светът от памтивек повтаря:
“Ти храниш куче - то те лае”.

Надежда Желева, 10. г
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Рана

Пътя ни е вечен кръстопът
със време чакащо промяна.
Аз избрах си път, ти пое по друг.
А мечтата ни остана разпиляна.

Няма време за любов и ласки,
нека ги оставим настрана
и нека всички маски
да свалим. Да бъдем със лица.

Но аз си тръгнах. Ти остана
да ме чакаш без да знам.
Нанесе ми дълбока рана.
Моята зарасна. Твоята е там.

Свилена Матеева, 12. ж

Време за поезия...
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Грешник

Не желаеш, скъпи ти,
да бъдем грешни двама
и знам, че моите сълзи
не ще направят рана

в твоето изкуствено сърце.
Затова ще плача много.
Ще се моля скръстила ръце,
но не на тебе, а на Бога.

Защото
твоята любов погубва
и цветето й бързо вехне,
а моята е простичка молитва,
но в храма не допускам грешни.

Свилена Матеева, 12. ж

В друг живот

И ако чайките престанат да говорят,
аз моля те, недей ми казва!
Искам за последно в твоя поглед
морето да погледам, без да се удавя.

Глава на твоето рамо да положа
и топлият ти дъх да ме погали.
Обещавам утре да не те тревожа-
ще тръгна рано, боса, без сандали.

И стъпките ми малки, разпилени,
по пясъка оставящи следи,
в някой друг живот на твоите длани
те ще бъдат просто линии.

Свилена Матеева, 12. ж

Петър Шалев, 8. е



Устрем’ 2009

15

Залез на свещи

Разказваше за минали минути
и мигове в безкрая отлетели.
Говореше за всичките нечути
в забравата секунди занемели.

В безкрайното и чезнещо начало
горяха огън и една свещица.
Разказваше за тях но бе заспало
на хоризонта гаснеше звездица.

Сънуваше неспомнените нощи
в очите му проблясваше искрица.
Залязваше и слънцето но още
гореше в мислите свещица.

Йоана Кирова, 12. а

***
когато времето
безнадеждно
подпре глава
на нашето рамо
под крилете заспива
русокосо дете
луничаво: и в празното отеква само едно
празно зловещо: “гра-гра-гра”
с черни очи -
гарванови
с изчезващ поглед
мислите му грачат
една след друга в дълга сива фуния:

Йоана Кирова, 12. а
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***
С нелепостта нескрита
на смислени брътвежи,
с разпуснатост открита
на воли и копнежи
разказва за гранита
на тонове брътвежи

В безкрайното потъва
от бездната повлечен.
Гласът му се огъва
от студ, в мъгли облечен.
В безплът тръби и бълва:
“Тук всеки е обречен!”

Йоана Кирова, 12. а

Добре дошъл

Добре дошъл отново във съня ми!
Как си? Добре ли пътува?
Разбира се, можеш да ме погледнеш,
стига сърцето да спре да тъгува.

Ти си до мен,
но аз не те чувствам.
Забравяш за мен,
забравяш, че чувствам.

Изричаш тихи думи в тишината,
заклеваш се във любовта ни свята.
Но аз не те обичам! Не!
И заради тебе плача като мъничко дете.

Но това е само сън!
Утре пак ще се срещнем ний навън.
Дали на кино, дали у вас,
има ли значение - няма бъдеще за нас.

Добре дошъл отново във съня ми!
Как си? Добре ли пътува?
Разбира се, можеш да ме забравиш,
стига сърцето да спре да тъгува.

Велина Жечева, 8. б
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Магията на музиката

Всяка изсвирена нота ме кара да мечтая.
Води ме на непознати места,
Кара ме на се чувствам свободна.
Свободна от живота.
Всяка нота докосва сърцето ми нежно,
Дава ми безсмъртие.

Вероника Желязкова, 8. г

Ще танцуваме ли?

Може ли този танц да изтанцувам с теб?
Да те отведа на едно пътешествие.
Затвори очи и остави музиката да те води към чудните земи.
Единствената ти възможност да почувстваш трепета на сърцето си.
Може ли този танц?

Вероника Желязкова, 8. г
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Празно обещание

Защо те мразя?
Разваляш ми съня.
Вгорчаваш ми деня.
Защо навсякъде търся твоите очи,
макар да знам - накрая пак ще ме боли.
Вече всичко е нередно,
вече чувствам всичко дребно.
Защо така ме промени?
Всичко досега градено разруши.
Не вярвам в божества и във поверия,
а заразяваш ме със своите суеверия.
Не зачитам чужди правила,
за мене всичко е игра.
Или поне така бе досега.

Сега пред теб стоя -
Разголваш ми ума,
разбиваш крепостта.
И сякаш ставам друга.
Сякаш се преструвах досега.
Дали такава съм била?
А тази болка - във главата, във душата -
всичко раздира, пред нищо не се спира.
Тъжната ирония е, че за всичко си виновен ти.
Дори когато внасяш светлина в по - сивите ми дни.
По - добре е да те няма,
да не бъркаш в тази рана.
Не да пиша странна поезия,
а да изпадна във временна амнезия.
Ти оставаш моето несбъднато желание.
Не. Ти си само празно обещание.

Симона Андонова, 10. б
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Минало време

Всичко във мене
тече вече в минало време.
Дните се нижат в безкрайност
и всичко губи предишната трайност.

Мога да призная -
не винаги е лесно да се будя сутринта.
И нямам много, даже малко ми остана,
и избор нямам друг, освен да продължа.

Усмивката ми, вече изтощена,
очите ми не кара да блестят.
Трябва ли да обяснявам,
щом не е нужно всички да ме разберат?

Да съжалявам ли, задето съм такава?
Всъщност чуждо мнение не ме засяга.
И истината вече ми се изяснява -
счупеното трудно се поправя.

Симона Андонова, 10. б
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Време за проза...

Разговор със звездите

Веднъж заговорих звездите. Бях много любопитна и исках да разбера каква 
е тяхната роля в живота ни. Задавах толкова много въпроси, че те не смогваха да 
отговарят. Имаха различни мнения за някои неща, но винаги достигаха до едни и 
същи изводи. Цяла вечер разговаряхме. Не съм разбрала кога съм се унесла и съм 
заспала. На сутринта ми се стори, че съм сънувала... Но това е без значение. Насън 
или наяве, аз проведох този разговор. И така... Ето как протече той:

- Здравей, мила!
- Откъде идваш?
- Какво искаш?
- Ами аз живея долу, на земята. Всяка вечер, когато луната освети небето, 

аз ви гледам. Много пъти съм се опитвала да ви прибоя, но сте страшно много. 
Възхищавам ви се. Толкова сте красиви!

- Значи ти си тази, на която често изпълняваме желания? - каза
най - голямата и ярка звезда.
Учудих се много, защото не подозирах, че желанията ми са се сбъдвали, 

благодарение на звездите.
- Ами... да. Аз често гледам към вас, когато мечтая. Но, честно да си призная, 

не вярвах, че вие сбъдвате мечти.
- Ние решаваме кое желание да изпълним и кое не. Избираме между тези, 

които си струват и тези, от които нямаме полза. Ха - ха! Толкова е забавно! - 
продължи една доста суетна и горделива. - Защото, ако ние изпълнявахме всички 
тъпи желания на хората, нямаше да ни има.

- Шшшт!
- Шшшт!
Последваха няколко шъткания. Явно това беше тайната на звездите, която 

аз не трябваше да разбирам. Тогава не се замислих, но сега си давам сметка... 
Когато звездите изпълняват желание, те умират и затова падат... А може би греша? 
Не знам!

- Хайде, говори ни! Защо мълчиш? - приказваше една мъничка звездичка. 
- Знаем, че имаш проблеми... Но интересно, че не си си пожелавала скоро те да 
отминат. Виждаш ли, когато ни забравиш, затъваш! А уж си ни се възхищавала! 
Боже! Кого залъгваш? Вие, хората сте такива егоисти и истината е, че не се 
възхищавате на никого, освен на себе си. Гъделичкате собственото си самочувствие 
с материални неща. Често се чудя защо няма сила, която да ни превърне за 
един ден в хора... И аз бих била егоист. Щях да обиколя всички онези сгради, 
от които излизате с големи картонени чанти, щях да си купя и кола, щях да се 
влюбя в някой футболист и... О, Боже! Толкова бих била щастлива с невъзможно 
екстравагантното си облекло и моите най - добри приятели - парите! Пари и власт, 
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власт и пари, измислена любов - изгодна любов, приятели - предатели. Боже! 
Толкова е смешно!

Забелязах, че звездичката има лошо мнение за мен. Или поне за хората като 
цяло. Но ми беше интересно защо тогава изпълняват желания, щом не харесват 
начина ни на живот. Мислех си за това и ги попитах естествено.

- Ама че си глупава! Не, всъщност ние сме глупавите! Изпълняваме вашите 
желания, защото...

- Шшшт!
- Шшшт!
Да... и на този въпрос не получих отговор. Но все пак...
Оглеждах звездите, бяха изящни. Имаше някои, които блестяха толкова 

силно, че ме заслепяваха. Когато погледнех към тях, те само ми намигаха и се 
усмихваха. Най - малко говореха и най - рано заспаха.

- Не плачи де, момиче! Сподели ни какво ти е!
- Ами... хората не ме разбират. Прави сте, егоисти са! И лицемери. Вярвах, 

че има и добри, но съм се лъгала. Затова дойдох при вас. Искам да ми кажете защо 
има такива хора?

- О, ама чакай! Мислиш, че няма и сред нас такива ли? Лъжеш се!
- Боже! - включи се мъничката звездичка. - Ние, които сме добрички сме 

единични случаи. Я се огледай, виж какви групи са сформирани - големи, малки 
мечки... ала бала. Какво си мислиш? Имам наблюдения, че хората, които се имат 
за голяма работа, често им подлагат крак и се оказват в нищото. Ако не знаеш да 
ти кажа - най - ярките и големи звезди, най - рано падат. Най - често това са ужасно 
горделивите сред нас! Разбира се, падаме и в други случаи, ама това е тайна! Ха 
- ха! Пак щях да се изпусна. Боже!

Мислех над тези думи... Най - горделивите падат! А така ли е всъщност?
- Добре де! Съветът ще ти разкрие една тайна! Когато сбъдваме желания... 

Ох, това е много сложна процедура. Събираме се около луната, която ни 
напътства.

- Много странно обясняваш! Дай на мен!
- Ти ли бе, смешко? Как пък ще обясниш ти, дето винаги спиш, като 

сбъдваме желания? Смешник със смешника му! Пу!
И така, звездите говореха една през друга, докато накрая, онази, най - 

голямата и красива им се скара и нейно беше предимството.
- Така... първо трябва да проверим дали луната е готова да ни приеме. После 

представяме желанието, което съветът е одобрило. Ако луната го хареса, започваме 
работа. Отиваме най - смелите и най - големите, защото си е страшничко. Най - 
често сме около десет. Заставаме пред луната и почваме да излагаме доводите. 
След това тя дава одобрението си, а ние трябва да сформираме кръг. Завъртаме се, 
но две от нас изгарят, защото от другата страна на луната е слънцето и при въртене, 
те попадат там. Никога не се знае коя от нас ще оживее. Ето как, вашите желания 
стават реалност. Жалко, че са малко тези, които оценяват нашата работа.

- Но, ако нещата стоят така, аз не бих могла да мечтая повече - казах аз.
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Чувствах се ужасно, защото осъзнах колко много пъти съм си пожелавала 
нещо, гледайки към звездите, а те са умирали, за да го изпълнят. Ужас!

- Боже! Не се притеснявай! Много си сладка! Ние нали сме за това? Раждаме 
се, светим, все някога ще умрем, така или иначе! Въпрос на време е... - това беше 
отново малката звездичка. Тя често употребяваше “Боже!”. Това беше нейното 
възклицание. Когато попитах защо го използва толкова често, тя ми разказа своята 
история.

- Бях още едва на 197 години, когато родителите ме накараха да вляза в 
съвета. Те бяха остарели и нямаше как да гласуват. Не отидох с голямо желание, но 
нямах избор. Наредихме се около луната, одобри ни тя там нещата и се наредихме 
в кръг! Боже! Това беше първият ми съвет. Отидох със сестра ми. Тя беше с 34 
години по - голяма. Бяхме една до друга... Изведнъж се оказахме от другата страна 
на луната! И беше адски гадно! Видях как сестра ми умира, аз изгубих съзнание. 
Усещах как падам надолу, но нямах сили за съпротивление. После нещо ме върна 
обратно, ама точно в момента, когато и последния ми край изгасваше. В ушите ми 
се чуваше само “Боже! Боже! Спаси я! Върни я!”. После, като отворих очи... бях 
при звездите от малката мечка, които така бяха грейнали, че направо ми стана още 
по - лошо. Полежах си малко и отидох при луната. Бях бясна. Ама при луната не 
се ходи туко-така. Тя ни е като цар, абе като вашите шефове... Въобще не изчаках 
покана! Влязох и я попитах какво се случи с мен. А тя се усмихна и отвърна: “Това 
не беше ли твоето желание? Не си ли пожела да доживееш 543 години. Подарък 
бе, малката! Подарък! Живей си живота, няма да умреш скоро! Бъди спокойна!”. 
Боже, каква радост! Сега съм на 392. Не знам как ще издържа още там 250 години. 
Ама, както и да е! Туй “Боже” така ми се наби в главата, че чак и мен ме дразни 
понякога...

После съм заспала... Като се събудих днес, осмислих всичко и го записах. 
Сигурна съм, че съм ги питала и още нещо, сто процента и те са ми разказвали 
още истории, но не ги помня. Явно са ми направили магия...

Поне разбрах, че и животът на звездите не е толкова лесен, колкото си 
мислех. И ще знам да не си пожелавам да се превърна в звезда, че отиде, утре 
съм станала член на съвета им... Боже! Та те виждали всичко! Дано да не правя 
много грешки, че ще вземат да ме намразят! И ще го карам, наистина по - кротко 
с желанията.

Сега разбирам защо през август падат най - много звезди... Нали е лято. 
През лятото хората най - много мечтаят и са най - щастливи. Ясно е!

Ех, сега не ми остава друго освен да дочакам нощта, да погледна през 
прозореца и да кажа някоя от съкровените си мечти, с надеждата луната да я 
одобри!...

Любомира Петева, 10. г
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КОСАТА МИ ЛИЛАВА...

...Когато не си като останалите, трябва да показваш на света своята 
уникалност и оригиналност, а не да се страхуваш от това, как ще бъдеш приет от 
обществото. Петрарка твърди: “Жестоко е сред бурени да бъдеш цвете.”

Често за да се впишем в определена група или да постигнем някаква цел, 
губим своята индивидуалност. За хората е нормално да пренебрегват собствената 
си идентичност заради нуждата да са част от общата маса. Правилата на модата, 
времето, мястото, въздействието на медиите изключват различните хора, защото 
всеки, който се противопоставя на тези норми, е излишен за групата. В наши 
дни индивидуалността не е добродетел, а провокациите на някои хора са остро 
осъждани. Мисля обаче, че да изразяваш собственото си мнение и да обичаш 
себе си, е свидетелство за сила и смелост, а прикриването на личните качества е 
знак за страх. Всеки има своите качества, идентичност и колоритност. Не трябва 
да се плашим от отхвърлянето, не трябва да пренебрегваме себе си, а да търсим 
хора, които биха разбрали нашата уникалност. Понякога най-плашеща за всеки е 
реакцията на обществото от проявите на неговата уникалност.

Външният вид на някои хора е стряскащ и странен, но много често това е 
просто маска, зад която се крие достоен човек, а не обект на подигравки. Натрапват 
ни се някакви фалшиви идоли, които възприемаме само чрез външната опаковка, а 
не с техните качества. Прекалено е трудно да се избяга от тези образи, които само 
на пръв поглед са идеални. На всеки човек понякога му се е искало да прилича 
на тези бездушни кукли, които виждаме навсякъде около нас. Този блян да се 
оприличаваме на тези фетишизирани образи е вследствие на стремежа ни към 
съвършенство, но ни кара да спрем да развиваме собствения си потенциал и да 
следваме нечий чужд път. Древните китайци са ни посъветвали: “Не търси пътя! 
Отиди там, където няма, и остави следа!”

Промяната на външния вид, на средата може да се тълкува и като начин да 
избягаме от проблемите си, да забравим, да се отдалечим от реалността...

Всяка проява на индивидуалност е и вид бунтарство срещу нормите на 
обществото. Проблем на нашето време е именно възприемането на различните, 
въпреки че уж живеем сред широко скроени хора и в свят с неограничени 
възможности.

В стремежа си да бъдем, каквито трябва, забравяме какви искаме да бъдем. 
Опитвайки се да се задържим на повърхността, потъваме в морето от изгубени 
хора, забравили кои са всъщност. Тривиалността в бита ни обезличава, кара ни да 
се страхуваме да бъдем себе си, защото може някой да не ни хареса. Различните 
хора обаче са тези, които правят света интересен, те придават цвят на сивото 
ежедневие. “Най-същественото е невидимо за очите” (Екзюпери). Именно затова 
човек трябва да се стреми да усъвършенства душата си, а не външността.

Емилияна Китанова, 11. д
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Ябълково сладко

Ябълката се търкулна по масата, прекоси половината стая и се удари тромаво 
в жълтата стена. Беше есен, навън като през мъгла печеше слънце. Хладно време 
с отдавна оголени дървета. Жалко.

Мария обичаше лятото, но то като влак не чакаше никого и заминаваше към 
следващата гара, оставяйки след себе си закъснели пътници. Мария беше като 
един от тези закъснели пътници. На вратата й се почука разтревожено. Тя стана 
от старата табуретка, приглади посивялата си, несресана коса, премина стаята и 
когато достигна антрето отново се почука.

- Идвам де, идвам! - припряно съобщи Мария.
Щом отвори вратата веднага видя малкия Христо. Хлапето се ухили бодро 

и разкри белите си наредени зъбки:
- Как си, бабо? - изчурулика Христо - Мама каза да ти донеса тия ябълки и 

помоли да направиш от онова сладко, дето го обичам.
- Ице! Влизай, баба, влизай, навън е студено - отвърна старата жена и 

прегърна внука си, докато му помагаше да си свали карираното палтенце. - Е, 
как си Ицко? Как са мама и тати? Ти да не си гладен? Имам пилешка супичка, 
да ти сипя ли? - не спираше да говори баба Мария. Тя обичаше да я навестяват 
неочаквано, особено от малкия Христо.

- Бабо, ядох вече в къщи. - нацупи се Ицо - Идвам само да ти донеса 
ябълките, пък и имам да пиша домашни - довърши той убедително.

- Е, добре, бабе. Кажи сега как е в училището? Харесва ли ти там, как са 
оценките? - полюбопитства Мария.

- Харесва ми много. Имам си приятели и играем след училище в двора. 
Обаче сега взехме буквата “Ж” и ми е много трудно. - натъжи се малкия - Не мога 
да я науча, бабо, много завъртулки има. И мама ме наказа, ‘щото съм излизал от 
редовете. - Христо впи засрамен поглед в килима, а после погледна с надежда 
баба си.

- Ще се научиш, Ицо - окуражи го старата жена - ще ти издам една тайна 
сега. Като бях ученичка и на мен ми беше трудна тая пуста буква. Сега обаче нея 
най-красиво пиша. - Мария прегърна внука си и се усмихна по майчински нежно. 
Внука й я погледна привидно по-щастлив и спокоен.

- Бягай сега при вашите, преди да се е стъмнило. А утре ще ти направя 
сладкото, че да има мама какво да слага на палачинките. - Жената целуна по челото 
малкия Христо, той направи физиономия на погнуса, метна си палтото на гърба и 
хукна през вратата. После спря по средата на калната улица и извика на баба си:

- Бабо, обичам сладкото ти, ама тебе те обичам повече! - извърна се и отново 
затича с бясна скорост към вкъщи. Мария беше щастлива този следобед.

На следващата сутрин жената стана рано и се зае да прави ябълково сладко. 
Не успя да го довърши. Откриха я в неделя, в жълтата кухня, сред множеството 
ябълки. Лицето й бе застинало в усмивка.

Свилена Матеева, 12. ж
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Маска

Това бяха само думи, думи които сами се изливаха, думи без смисъл и 
връзка помежду си. Беше започнал зле и краят стоеше недовършен, но не можеше 
да спре.

Та кой ли може да разбере поета? Той, който ще излее душата си пред света, 
който ще

запълва с треперещите си ръце поредния бял лист, лист малко измачкан и 
дори мокър на места, попил неговите болки и страдания, носещ неговата история 
и бъдеще едновременно.

Какво се крие зад хилядите маски знае само той, а може би дори вече е 
забравил, зает да се впише в суетата и лъжовността на деня.

Вечер ще извади оръфаната си тетрадка и ще изпише страница след 
страница, ще разкрие дори това, което сам не подозира за себе си и след това ще 
захвърли тетрадката.

Нощта сваля маските и разкрива истината, нощта оплита и омайва, 
прелъстява със своя студен уют.

Но само до сутринта. Сутринта той пак ще е нов, пак ще е друг.
Кой ли може да разбере поета? А кому е нужно?
Все пак това са само думи.

Симона Андонова, 10. б
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“Питаш ме какво, според мен, трябва да избягваш
особено старателно.”

Сенека
Есе

Човекът. Тълпата. Единицата и цялото. Тълпата не би била налична без 
Човека. А той трябва да се стреми да съществува извън нея. Ако всеки човек 
живееше вън от тълпата, нея нямаше да я има , но не би го имало и човека. Той се 
ражда в нея, израства в нея и трябва да създаде нов собствен свят вън от тълпата - 
вътре в себе си. Парадоксално съществуване. Единицата е самостойна, уникална. 
Тя прави цялото, масата. То (цялото) създава единицата. Безличното ражда личното 
и обратното. Екзистенциален кръговрат на себепознаване и обезличаване. Някои 
единици успяват да се измъкнат от тълпата, други - не. А тълпата сама по себе си 
единица - неразривното цяло.

Тълпата. Това е масовидното и обезличено съществуване. Общност, в която 
човек е загубил идентичността си. Тълпата е единно цяло. Цяло, което живее 
свой живот; цяло, което има свое мислене; цяло, което отхвърля различните, 
отличаващите се единици. Собственото мислене, различно от това на тълпата 
е отвъргнато от нея. Законите на масата са тотално уеднаквяване на нейните 
съставни единици. “Малкият човек” се ражда в общността. Тя го поглъща и той 
почти никога не успява да “порасне”. Съществуването на тълпата е неизбежно.

Масата поглъща идентичността. Щом се роди всеки е в малкото общество 
на своето семейство. Детето “намира” своите граници дотолкова, че да може да 
осъзнае мястото си в малката общност, в която расте. Опитите да открие себе си са 
потискани от неписаните закони в собственото му семейство. То им се подчинява. 
Не би могло да бъде иначе. Страхът от отхвърляне го подтиква да се съобразява 
с тълпата.

Още от древни времена тълпата съществува под различни форми. Племе, 
род, семейство, общество. Всяка една от тези единици отглежда сама себе си 
уеднаквявайки отделните си членове. Човек по принуда губи идентичността си. 
Семейството, опитващо да създаде отделната личност от своето дете го тласка 
към по-голямата обезличеност. Всеобхващащата тълпа.

Човекът без тълпата. Това е неосъществимо съществуване. Тъй като тя 
(масата) създава човека, той не би оцелял без нея. Изхвърлен от тълпата, човек 
се опитва да създаде нова такава. Ако корабокрушенецът Робинзон Крузо не бе 
използвал предметите и знанията, “получени” от общността, той не би оцелял сам, 
единствено със собствената си личност на острова. Човек не може без обществото. 
Затова е героят на Дефо се опитва да създаде ново общество, да създаде семейство, 
да “построи” тълпа, общност. Избягването на масата не е отделяне от нея. Всеки 
използва уменията, придобити от общото, за да достигне до личното. Тълпата 

Време за размисъл...
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създава човека. Човекът създава тълпата. Границите са размити. Уеднаквяването 
на хората е неизбежно.

Човекът и тълпата. Или човекът-тълпа. Човекът-маса на Ортига-и-Гасет. 
Или “das Man” на Хайдегер. Пълното обезличаване. Сливането с тълпата. 
Това, което правят всички, това, което мислят всички. Начина, по който всички 
изглеждат, говорят, чувстват, живеят. Ако съществува аз - идентичност, то тя 
слага маската на ние, щом е в тълпата, за да бъде приета. Страхът от другите, 
отказването от себепознанието тласка към масата, към общото. Всеки вижда себе 
си като оценката на другите за него. Личността на отделния индивид е потискана 
от страха от самотата. Човек не може да види себе си да се справя сам, защото 
това е трудният път. Така отделният индивид живее не своя собствен живот, а 
живота на тълпата, по начина, по който го живее тя. Човекът - маса съществува 
в границите на общността. Той трудно може да намери собствените си граници, 
защото там, докъдето се простира същността му, започва същността на идентичен 
индивид. И най-малката проява на личността е скрита зад маската, за да не бъде 
разкрит човекът-маса. Той изпитва радост и тъга само когато тълпата му разреши. 
Обича тези, които са като него, защото масата така изисква.

Обезличаването е средство за управление на масата. С него си служат и 
комунизмът, и казармата и редица други институции. Налагането на един и същ тип 
мислене, обличане и социално положение поражда страх и подчинение на масата. 
Така тя става лесна за управление, защото страхът е най-добрият Господар.

Човекът. Личността. Идентичността на индивида. Човекът е избор. Човекът 
е сам с масата. Той е индивидуален. Направил е своя избор. Той не е като всички 
други. Човек е намерил себе си. Самоосъзнаването е налице.

Според Лакан човек е този, който се е огледал в огледалото, този, който 
е видял себе си в собствените си очи. След “срещата” си със собственото си аз 
човек вижда, че не е само оценката на другите. Отделен от тълпата и от погледа 
на масата азът достига до себепознанието. Щом себеотлъчването от общото е 
налично започва така наречената от Томас Хобс война на “всеки против всеки”. 
Започва междуличностната война. Човек се опитва да подчинява другите на 
собствените си идеи. Свободата става приоритет, защото свободата, каквато я 
разбира личността е свобода на мисленето, път към себе си. Това не е егоистичната 
съдба на човекът - маса. Открил себе си, човек търси пътя към другия. Опитва 
се да обикне ближния, тоест да го разбере. Защото любовта на човека-маса не е 
разбиране на света - маса, в който границите са размити, а онзи свят, чиито предели 
са отворени за търсещият. Човек е космополитен. Той има досег до сърцето на 
различните култури, на различните общества и маси. Той вниква в същността и 
в смисъла на битието им. Опознава отделните единици - маса и единици - човек, 
защото той има поглед върху себе си, тоест вижда другите без техните маски. 
Общува. Комуникира. Диалогът с другите открива тяхното лично аз, това, което 
тълпата скрива под маските. Търсейки чуждата същност азът на личността прави 
своя избор. Съвременният човек може да избира какъв да бъде. Той може да бъде 
далеч от родовото.

Роден в масата човек може да излезе от нея, да бъде различен, да не се 
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страхува да свали маската и да намери себе си. Сенека казва, че тълпата е най-
лошият съдия. Сенека съветва тълпата да бъде избягвана “особено старателно”. 
Тълпата не разкрива личността, тя спира нейния растеж.

Тълпата е Адът на Земята. Тук чувствата са притъпени, мислите се повтарят, 
действията са излишни. Огледалото не дава отражение, то е или празно, или носи 
карнавална маска. Душата е сянка. Лудостта е протеза. Различните са отхвърляни, 
те са прокажени.

Човек трябва да се стреми към себе си, за да разбере другите, затова 
трябва да избягва тълпата. Човек трябва сам да съди себе си, за да не го осъди 
обезличената маса. Човек трябва да осъди тълпата, за да стане човек.

Йоана Кирова 12. а
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Бъдеще за “изгубеното поколение” на България

“Изгубеното поколение” - така журналисти определят нас, родените след 
1989-та година, в едноименно озаглавената статия във вестник “Капитал”. Това 
определение е някак си стряскащо песимистично и обезнадеждаващо и пробуди 
различни въпроси и мисли в мен.

Според статията, ние навлизаме с ръмжене в големия живот, не знаем 
за какво живеем, какво можем, в какво вярваме и за какво мечтаем. Преходът 
е оставил сериозни рани у нашето поколение и не знаем какво и как искаме да 
постигнем в живота. Политически, обществено и професионално пасивни сме. 
Не приемаме ценностите на предишните поколения, искаме друго, без да можем 
да го формулираме. Страхуваме се да си поставяме цели, защото дори когато 
го направим, нямаме достатъчно умения да ги постигнем и това създава в нас 
напрежение, което избива в различни видове агресия. Спасяваме се чрез бягство 
и емиграция или се затваряме в себе си и отказваме да следваме каквато и да 
е житейска стратегия, а малката част от нас, каквато всички бихме искали да 
бъде - модерно мислеща, балансирана, прогресивна и активна едва ли може да 
изпъкне и да бъде водеща в цялата сложна и черна картина. Портретът, нарисуван 
на база психологически и социологически анализи и проучвания на специалисти, 
журналистите озаглавяват “Изгубеното поколение“.

Нито едно поколение не заслужава това опасение или заключение, особено 
на прага на истинския живот. Кой може да обвини едно поколение, че няма 
потенциала да се развива.

Децата са бъдещето на България, тогава и бъдещето ли е изгубено?! 
Впрочем защо изгубени? Нима, от младите хора на прага на живота си, се очаква 
да са намерили себе си? Нима са знаели нашите родители на нашите години как 
да управляват живота си?!

Не сме изгубени, дори само защото пред нас животът предстои. Не сме 
изгубени, защото имаме много възможности и тепърва ще се доказваме, но сме 
изгубили много време, в което сме се лутали, търсили и справяли почти във всичко 
сами, забравени от обществото, оставени самотни в развитието си, да градим своя 
визия за света и да търсим авариен изход от ценностното объркване.

Младостта и желанието за промяна са нашият коз сега, затова се чува 
нашето ръмжене, не искаме да се гледа на нас като непълноценни личности, не 
заслужаващи внимание и грижи. Време е обществото да намери себе си, да намери 
време за децата си и да промени сегашния стереотип. Време е да ни чуете.

Животът е движение и ние ще продължаваме да се учим. Дори досега да 
нямаме достатъчно умения имаме достатъчно желание, амбиции и възможности да 
ги усвоим. Колкото до страха не съм съгласна, а се присъединявам към мнението 
на социолога Кольо Колев, за когото ситуацията не е чак толкова мрачна и ни 
определя като много по-големи оптимисти в сравнение с останалите генерации. 
Ние сме по-скоро смели, дръзки и самоуверени, отколкото страхуващи се.

Тоталитаризмът в България е към своя край, този, който векове наред е 
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Александър Кълбов, 10. ж

възпитавал в страх - страх, който витае навсякъде. Не искаме да се страхуваме, не 
ни възпитавайте в покорство и подчинение, с изрична авторитарност от позицията 
на възрастта. Не искаме само да слушаме, а да ни чуете, дори когато не знаем 
какво точно искаме да кажем.

“Безумна смесица от живот в интернет, консумативизъм и мутренско-
чалгаджийски културни влияния формира средата, в която това поколение намери 
себе си”, категоричен е социологът Живко Георгиев.

Това е средата, която не ние сме изградили, а в която ни се налага да живеем 
и от която искаме да избягаме отвъд океана. Искаме да се отърсим от страха, 
негативизма и безверието на нашите родители и да уредим нашето бъдеще. 
Фокусираме се върху една едничка ценност - успехът. Искаме да го постигнем 
утре, тук в България, а не да бъдем изгубено поколение, бавно изчезващо в 
различни точки на света. Бъдещето на една изгубена държава, която обичаме. 
Защо не можем да уредим нашето бъдеще тук?

Патриция Пенева, 11. ж



Устрем’ 2009

31

“Изгубеното” поколение
Коментар на прочетен анализ

За жалост анализът е рядко срещащ се жанр в съвременната българска 
преса. Истинските анализи в журналистиката са удавени в грубата фактология, 
а криминалните новини винаги са в центъра на вниманието, което е повече от 
случайна обърканост. То е целенасочено и преднамерено, за да не може да се състои 
същественият разговор и ясните принципи, около които може да се обединим, за 
да вървим напред. Именно анализът е истинската журналистика, която подбира 
наистина най-представителните мнения на хора, които наистина разбират и знаят 
какво правят. То не е безцеремонно писане с цел увеличаване на тиража на един 
вестник. Българската преса, както и нашата държава вървят по грешен път, който 
обаче може да бъде променен, стига ние, младите хора и възрастните, да го желаем. 
Да научаваме истината, а не измислиците на политиците.

Посочените в статията групи разделят днешната младеж на четири основни 
профила. Дори и те обобщават в себе си противоречията. Това се дължи може 
би на “сериозно различните нагласи, стил на поведение и социални умения” 
смята социологът Румяна Бъчварова. Според нея “в това поколение няма големи 
форми на сдружение. Не става въпрос за организации от комсомолски тип, а за 
някогашните неформални групи. В момента под 1% от децата участват в някакви 
групи”. Дори и да си избереш групата, към която принадлежиш, ще разбереш, 
че много неща не се вписват в твоята личност. Това е именно заради днешното 
разделение, липсата на една идея, около която всички да се обединят и да се 
борят за нея. Но вече не е достатъчна една идея, нека да са няколко, обобщаващи 
главното в объркания ни живот.

Според посочената граница в статията, аз принадлежа към това поколение, 
на което идва времето да промени нещата в България. Но това е лесно да се каже, 
тъй като проблемите около идващото поколение са много повече от очакваното 
и желаното. Именно на моето поколение стои отговорността за бъдещето на 
нашата държава. Сега е моментът да насочим усилията си към приобщаването на 
България към Европа. Но ние сега живеем във времена изпълнени с несигурност 
за нашето бъдеще. Кризи, политически скандали и бедността са съществена 
част от ежедневието ни. Едва ли много хора са си задавали въпроса какво става 
с новото поколение, което сега съзрява. Повечето са погълнати от своите битови 
проблеми. За жалост хората в България започнаха да живеят ден за ден. Вече 
не се интересуват от нищо, ако не е свързано пряко с тях. Умирането на идеите 
съпътстващи промените в нашата държава и подмяната на мечтите, доведоха до 
това състояние, което възпроизвежда хора без мечти и идеи за бъдещето. А не е ли 
това най-пагубното за един човек - да няма за какво да се бориш в живота, да се 
шляеш без цел и посока, да живееш за удоволствието и да живееш с чувството за 
безнаказаност, когато нарушиш закона или престъпиш границата.

Проблемът със сегашната младеж не се е появил от вчера. Корените на този 
проблем се крият още с идването на комунизма в България. Днес е обичайно да се 
говори така: с управлението на комунистите часовника на България спря за един 
период от 50 години. Българите са били изолирани от целия свят. За тях любовта на 
Русия към България е безгранична а омразата към “жестокия” Запад обединяваща. 
Именно по комунистическо време развитието на икономиката, развитието на хората 
сякаш е спряло за един момент. Желязната завеса е била толкова плътна, че един 
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контакт с развития свят, с демокрацията се е смятало за предателство, наказвано 
със смърт. Един опит да покажеш на другите, че искаш промяна, искаш развитие, 
искаш да сбъднеш мечтите си е срещала убийствена отпора. Ако вникнем по-
дълбоко в този проблем, можем да видим едно характерно за българина поведение. 
Ние се страхуваме да правим промени, да си определим една житейска цел, която 
да следваме и постигнем. Но тази цел може да промени изцяло нашето ежедневие, 
да ни накара да се борим за него, отхвърляйки наложения обществен хаос и норма 
за поведение. Точно затова промяната, преходът към демокрацията е толкова 
болезнен и неприключил все още. И този проблем се прехвърля на младите, тези, 
които се готвят да бъдат гражданско общество.

За сегашния проблем на младите въздействат и техните родители. 
Според психолога Иван Игов “следвоенното поколение в Европа - оцеляващите, 
възстановяващите се, забравиха за децата си. Опитаха се механично да им 
припишат собствените си ценности, но те отказаха да ги приемат”. Родителите 
на идващото поколение са продукт на предишното време, а възпитават сегашното 
поколение и пренасят миналото в настоящето. Непознаващи свободата на 
личността, неуспели да се преборят за своите мечтите или дори непосмели да 
мечтаят. Но по-сериозният проблем е в това, че те самите - объркани, отказват 
да вникнат, отказват да погледнат сериозно на нещата - такива, каквито са, а те 
са се променили драстично до ден днешен. Днешните родители не са способни 
да подготвят собствените си деца за това, което ги чака след напускането на 
училището. Това е родителската отговорност. Миналото на нашата страна оставя 
все още траен печат върху отиващото си поколение, но нека това не се предава 
като “мъдър” съвет към нас.

Образованието на днешните младежи също има своя принос към проблема. 
От името на работещите с младите в училището Иван Игов казва: “младите хора 
имат много въпроси, а ние се отучихме да говорим с тях, забравихме, че трябва 
да имаме някакъв общ език с тях”. Пренебрегването според него не е само в 
семейството и общуването. Забравихме ги и в образованието, където кризата е 
тотална”, категоричен е той. В момента българското училище обучава едни млади, 
които след завършването си са напълно неконкурентоспособни. Оценката се 
прави за цяла България. Според социолога Живко Георгиев липсата на социални 
умения трудно може да бъде наваксана. “Семейството не ги дава, училището не 
го дава, църквата я няма, гражданският сектор е абдикирал от идеята да създава 
граждански умения и тези деца са неконкурентно способни”. Това ни поставя 
пред дилемата кой наистина е виновен за това кризисно положение. Бъдещето на 
българската държава е поставено пред въпрос, тъй като какво е една държава без 
младото си поколение, поколението което дава новите насоки на развитие и което 
е способно да промени всичко, стига то да го желае. За съжаление това желание 
го няма, а и няма големи надежди то да се появи. Но както знаем надеждата умира 
последна. Имаме ли шанс да променим тази ситуация. Въпросът е дали ще го 
пожелаем.

Кръстопътят, на който се намираме сега, задължава да изберем своето 
бъдеще и бъдещето на България. Като част от ЕС, България се опитва да се 
демократизира, но това зависи освен от правителствата, преди всичко от нейните 
граждани. Те трябва да договорят правилата и да се научат да ги спазват и да не 
забравят да го изискват от избраниците си!

Веселин Русев, 10. г
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Време за позиция...

“Митът Батак” - факти и отразяването им

“Твоята работа е да отразиш събитието. Моята работа е да ти го осигуря.”
Рандолф Хърст, 1903

“Батак като място на паметта” е каталог, издаден 2008 г за една несъстояла 
се изложба - как образите формират колективната памет. В началото на този проект 
е научно изследване на картината “Баташкото клане” на Антони Пиотровски. Този 
проект е на изкуствоведката Мартина Балева и историка Улф Брунбауер. За първи 
път изследването е поместено във в. “Култура” 03.05.2006 г. Проектът предизвика 
година по-късно не просто поредния измислен скандал, а съзнателно погрешна 
интерпретация вместо открит научен спор между историци. По-скоро да бъде 
осуетен истинския научен спор. Този проект е един от многото напълно измислени 
скандали, с които медиите занимават българската общественост. Така някои хора 
или цели кръгове се опитват да създадат напрежение там, където такова няма.

Историята започва от публикации в няколко вестника, че две германски 
фондации финансират “гавра с българската светиня Батак”. “Проектът, зад който 
стои Турция цели да ревизира българската история и по-точно зверското клане, 
извършено от турските поробители по време на Априлското въстание през 1876 
година” (в. Монитор), при това - да го направи “за няколко сребърника” (в. Труд), 
защото “оскотели от безпаричие български учени, за съжаление в повече случаи 
млади, са готови на всичко” (шефът на НИМ Божидар Димитров).

Въпреки че авторите се опитаха да обяснят за какво става дума, не им беше 
дадена такава възможност и скандалът се разрази с бясна сила: “Това е опит да се 
създаде напрежение между турци и българи” казва Стефан Харизанов. Музейните 
работници не остават по-назад в изявленията си: “Утре за пари някой ще каже, 
че изобщо не е имало българска държава!”. А младежите в Батак отправят явни 
заплахи.

Тази дописка, сякаш че писана от някой талибан, бе публикувана в 
национален всекидневник! В същия вестник Мартина Балева беше поставена в 
положението на виновна по презумпция и въпреки че се опита да обясни, че целта 
и не е да отрича историята, журналистката продължаваше: “А костите, които се 
видели в криптата, и те ли са мит? (...) Някой иска да пренапише историята ни. 
И вие “научно” обслужвате това”. Медийният концерн ВАЦ призова за публично 
извинение свързаните с този концерн вестници “24 часа” и “Дневен труд”. 
Отговорът беше провалена конференция и изложба, а М. Балева бе заплашена до 
степен да търси убежище извън националните граници.

Благодарение на “услужливите” медии Балева беше произведена по бързата 
процедура в чудовище.

Скандалът достигна своя връх с острите реакции на президента и премиера, 
че “това е остра провокация към националната ни история и памет” (Георги 
Първанов). Иван Гранитски нанесе последния, съкрушителен удар с призива: 
“Ако днес не реагираме остро и с крайно възмущение, не само костите на нашите 
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поборници за национално и социално освобождение ще се обърнат в гроба, но ние 
ще загубим и прашинките остатък от националното достойнство, които все още са 
ни останали!”. Има много истина в думите на господин Гранитски, но отнесени 
към тази ситуация звучат абсурдно и просто смешно. Истината разбира се няма 
нищо общо с това.

В основата на изследването на М. Балева е картината на полския художник 
Антони Пиотровски “Баташкото клане”, рисувана през 1892 година, като целта 
е “да се надникне зад причините, породили съдбовното вторачване не например 
в трагедиите на селата Ветрен, Брестовица и още около 90 други селища, а само 
и единствено в тази на Батак”. Черпейки информация от автобиографията на 
Пиотровски, Балева стига до извода, че “фотографии които всъщност са една (късна) 
художествена конструкция се представят като автентични образни свидетелства 
(...), които следват сериозни научни трудове” - “Записките” на Захари Стоянов. Но 
те излизат 3 месеца след завършването на картината. Още: “...с посещението на 
Пиотровски в Батак 1879 година започва една ожесточена надпревара за “властта” 
над интерпретацията на баташката история и над колективната представа за 
нея. В този двубой всъщност най-малко е ставало въпрос за Батак сам по себе 
си, а за едно събитие, инструментализирано за лични цели...”. С други думи, ако 
Пиотровски беше отишъл в Пазарджик, щеше да се говори за Пазарджик. Ето 
за такъв “мит” иде реч, а не “остра провокация към националната ни памет и 
история”. Всъщност полският художник, макар да твърди, че използва написаното 
от Захари Стоянов, се позовава на Мак-Гахановия репортаж от 02.08.1876 г. 
Пиотровски е бил в Батак 1878 и прави възстановка, която заснема (фотографира), 
за да стане основа на картината му. Точно тези снимки не са намерени по-късно, а 
една късна художествена реконструкция се приема за автентично свидетелство и 
стои в официална музейна експозиция.

Как може едно такова изследване да предизвика скандал и то цяла година 
след публикуването му може да каже само шефът на НИМ Божидар Димитров, 
който всъщност повдигна въпроса. Той и останалите “възмутени” биха могли да се 
запознаят по-сериозно с проблема и да установят истината. А те не го направиха, 
защото от самото начало става въпрос за една напълно умишлена манипулация. 
Тази манипулация минава през познатия тоталитарен метод за очернянето на 
невинен човек чрез лъжлива пропаганда и е с тежък патриотарски привкус.

Е, фалшифицира ли се историята? По-лошо: умишлено се създават такива 
скандали, за да се отклони вниманието на българското общество, доколкото то 
все още съществува, от истински важните проблеми. И ако замълчим, не обърнем 
внимание на това, което се случва, утре наистина ще се “забатачим”... (Ако вече не 
сме го направили). Идеята на М. Балева и Ул. Браунбауер се вписват в колосално 
съвременно усилие, за което нобелиста Орхан Памук подготвя полето за по-мъдро 
размишление. На това поле ще има място история, която взема предвид и опита на 
малцинствата като част от колективната памет.

Александър Белберов, 11. е
Николай Георгиев, 11. ж
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14.01.2009 г. - Гласът от площада

“Но там е варварството, там са укорите и проклятията, дето робът, 
човекът, като не чуят думите му, разума му, улавя се за крайност и се бори на 
живот и смърт, доколкото му позволяват средствата, които са низки, защото 
са малки, а малки само затуй, защото им са ги отнели господарите. Тогава 
човекът наричат разбойник, развратник, низък и варварин!”

в. “Дума” бр.2, 1875

14.01.2009 г. Това е датата, която българите запомниха с един добре 
известен протест, който трябваше да бъде мирен. На тази дата се видя каква част 
от България милее за родината си и какво се случва с нея, когато посмее да извиси 
глас. На тази дата близо три хиляди истински българи излязоха на площада пред 
Народното събрание и казах, че сегашното правителство унищожава нашата 
държава. А политиците, които сме натоварили със задачата, да се грижат за 
България, уплашено се покриха зад стените на Народното Събрание и извикаха 
полицията за разправа с този дързък глас, посмял да се надигне срещу тях.

Дни по-късно, пак оттам дойде и въпросът “Защо протестирате? Не е 
толкова лесно да се управлява.” Така обяснява и министър Емел Етем трудностите 
- “Грамотността в България не е на високо ниво.” България се вдигна на протест, 
защото й писна. От какво обаче?

Може би от политици, които ни обещават че “ще ни оправят” за 800 дни, а 
след това се оказва, че са си взели хиляди декари от територията на България.

Може би от депутати, които карат поредните нови Мерцедеси, докато 
пенсионерите дават последните си жълти стотинки за половин хляб.

Може би от управляващи, които ни залъгват “че се справят добре с 
европейските програми”, а впоследствие от Брюксел идват доклади, че полагащите 
ни се милиони левове са замразени.

Може би от българската мафия, убиваща безнаказано хора по улиците, но 
оставена на произвол, докато нормалният българин се страхува за своя живот, 
както и за семейството си.

Може би от нашите “европейски” пътища, по които само през последната 
година са загинали хиляда души и са били ранени десет пъти повече от това, 
че безсъвестният пиян шофьор подмята 20 лева на също толкова безсъвестния 
катаджия, и продължава по пътя, където убива невинни.

Може би от кризата в образованието, където все още се симулира 
информираност, съчетана с папагалска памет, за сметка на мисъл и собствена 
позиция. А “седянката” на учителите, както определи министърът на културата 
и образованието срещата с протестиращи учители, наистина е отживяла времето 
си форма, защото в съвременните общества няма “мъртви” сезони, когато се 
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седенкува, за да се имитира дейност. Освен в много изостаналите страни.
Може би от държава, пропъждаща повечето млади хора, завършващи 

гимназия или университет, и поели пътя към чужбина в търсене на истинският 
живот, който заслужават, но не могат да намерят тук.

Може би от случки, подобни на тези в село Бояджик, където един от ромите 
се подигра открито с националния флаг, разкъсвайки го, а полицаят, посмял да 
опита да го задържи, бе осъден на глоба от 1000 лева за побой.

Може би от добре измислената съдебна система, според която животът на 
седемте деца, загинали в дискотека “Индиго” струва... колко? 800 лева глоба за 
охранителите, 1000 лева и 3 месеца условна присъда за управителя. Заедно с 50 
000 за семействата на загиналите.

Изведнъж дочуваме някой Бай Ганьо да цитира нашият министър-
председател “Здравейте, циркаджии.”, добавяйки с мазна усмивка “Добре дошли 
в България”, присмивайки се на наивниците, осмелили се да повярват, че все пак 
тук може да има справедливост. А ние плахо се усмихваме на “шегата”. Можем ли 
все още да се смеем след всичко това?

Може би на България наистина й е писнало от всичко това и реши да 
протестира на площада, за да застане редом с другите европейски страни, в 
които не се гледа с насмешка на подобни прояви, а хората знаят как да използват 
гражданското си ПРАВО.

Смелостта на протестиращите дойде от интернет форуми и блогове - вече 
само там има свобода на словото и мисълта, дори да е следена, контролирана и 
манипулирана.

И когато дойде дългоочакваната дата - 14 януари, под лозунга “Да започнем 
годината начисто” се оказа, че властта е уплашена и реши да осуети протеста. 
Било чрез пускане на слухове за футболни хулигани, било чрез измислен сигнал 
за бомба, или най-успешният вариант - по 200 лв. на 50 ултраси. Това даде повод 
на полицията да действа по най-бруталният начин - полицаите показаха “сила” 
“мъжественост” “смелост” и “професионализъм”. През това време протестиращите 
недоумяваха, защото никой не си беше направил труда да ги извести за “бомбата”. 
НЕ срещу тези 50 ултраси, които им бяха пред очите през цялото време, а срещу 
всички останали се изля “справедливият” гняв на даващия заповеди. Бяха бити 
хора, които изобщо не са присъствали на протеста. Дочуваха се реплики от 
полицаите “Удряй, ако ти кажат нещо...през краката и да падат долу”.

Няколко дни по-късно се разбра, че заради произвол в полицията е загинал 
човек. Но и това беше успешно прикрито от родните медии, които претендират, че 
казват “цялата истина”. - За какво?

Защо живеем в такава държава? Защо хората се страхуват да изрекат най-
важното и се примиряват с живота, отреден им от други? Защо тези, които все пак 
намират сили да го направят остават без подкрепа?
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Защото надеждата в България е мъртва?
Убита от тези политици, които ни убеждават, че живеем нормално 

за преходно време, “дават всичко от себе си и се грижат за народа.” Грижа, 
аргументирана с ежедневна криминална хроника в централните новини, с 
растящи цени, ненаказани престъпления...Убита от онези, готови да продадат 
себе си, живота на децата си и бъдещето на всичко останало за 200 лева. Убита 
от всичко, което виждаме всеки ден около нас, заместена от внушения, че дори и 
да се бориш, всичко е безсмислено. Но да се бориш за своето достойно бъдеще е 
въпрос не само на надежда, почти винаги граничеща с отчаяние. Да се бориш за 
честното си име на човек днес е неотменен дълг.

Наскоро чествахме националния празник 3-ти март, но дали наистина сме 
се избавили от робското в себе си? Ако Апостолът все още беше сред нас, какво 
щеше да види? Народ, свободен от чуждо иго, но окован с веригите на своето 
духовно робство. Прости ни, Апостоле, това, че ти умря за една светла мечта, а 
ние, синовете на България, изгубихме себе си и я убихме.

Но надеждата все още е жива. Все още има будни хора, опитващи се да 
отворят очите на всички останали, достатъчно смели, за да говорят свободно, 
да не се крият, уплашени от реалността, да се борят за нейното преобразяване. 
Хора, за които думата “България” е повече от едно име. Наскоро се появиха те, 
хора, които не се страхуват да изразят недоволството си. Затова ни нарекоха 
“Изгубеното поколение”. Защото се страхуват, че “страхът, превърнат в непосилен 
гнет, ще прерасне до смелост.” [Унамуно], ще поискаме да живеем нормално, в 
една истинска Бългаия, с истински хора около нас и бъдеще пред нас и ще сринем 
оковите на сегашното духовно робство. Всеки един от нас ще се изправи пред 
избор - да се откаже от надеждата и да заживее с оковите, както всички преди 
него, или да се бори против тях, с цената на всичко. Нека преди да направим 
избора. да си спомним името “България” и да изберем така, че да можем да се 
гордеем с това име.

Емил Светославов, 10. в
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Честит 25 годишен юбилей
на испанския отдел

на IV Езикова гимназия - Варна!

¡Feliz aniversario de la sección española 
del 4o Instituto Bilingüe de Varna!

Биляна Янкова, 10. г
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Паметта на един далекоглед

Много обичам да рисувам този кораб. Рисувам го по памет. Това е една 
двумачтова бригантина.  Плавала е наистина и е принадлежала на моя дядо.

Дядо ми е бил моряк.
Преди много години, когато си отишъл завинаги, оставил на света един 

сандък, който аз наследих.
В сандъка намерих няколко неща: една вратовръзка с възел, едно бомбе, 

един огромен и истински стар мустак, една специална отварачка за бутилки ром 
Ямайка и един далекоглед.

С този далекоглед дядо ми е видял почти всичко: от първия параход до 
последния пиратски кораб.

В слънчевите утрини той обичал много да съзерцава със своя отворен 
докрай далекоглед танца на зелените летящи риби с кристални крила.

Ако дядо ми беше поискал да опише спомените си в книга, щели да му 
бъдат необходими десет или дванадесет камиона, пълни с думи.

Книгата, без съмнение, щяла да бъде висока, колкото седем етажна къща. 
С годините, както дядо ми, така и далекогледът започнали да виждат 

мъгляво.
По онова време мама решила да ме доведе на този свят.
Било от възрастта, било от желание да играе с внуците си, но на дядоми му 

ставало все по-трудно да предприема нови пътешествия.
На далекогледа също не му било приятно и затова често, като гледал през 

него, дядо ми виждал всичко в сиво.
Но и двамата били много доволни, когато след дълго плаване търсели на 

хоризонта къщата на моята баба.
Къщата на баба ми била същата, в която след това живяхме ние: баща ми, 

майка ми, четиримата ми братя и аз.
Известно време с нас живя и една костенурка от Филипините.
Обичам да рисувам всичко това по памет.
Къщата беше бяла. Намираше се на един стръмен и скалист бряг. Наоколо 

летяха винаги чайки. Имаше прозорец, направен специално, за да се вижда как 
пристигат корабите.

Далекогледът, нетърпелив, се протягал повече от всякога, за да открие 
прозореца и баба ми, толкова красива, толкова очарователна и сияеща, показала се, 
за да го посрещне с усмивка и с една тънка копринена кърпичка от Камарините.

Далекогледът така се стараел да доближи нещата, че дядо ми усещал в 
дясното си око допира на дългите и красиви мигли на моята баба.

На баба ми не и било нужно някой да и казва:
- Госпожо, пристига корабът на Капитана.
Ако някой и го казвал, това били вятърът и собственото и сърце. Животът 

на моите баба и дядо е една любовна история.
И тъй, това което желаел бедният далекоглед, било да си почива отворен нa 
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раф та над камината и да вижда през стъклото си усмивката на баба ми.
Най-накрая го постигнал.
Годините минават и постепенно изтощават силите на хората.
Така един ден моят дядо Капитанът закотвил кораба си и седнал край огъня, 

запалил лулата си и казал на баба ми.
- Започвам да се изморявам, любов моя.
Баба ми го целунала.
- Ще ти приготвя чаша топло мляко, Капитане - казала.
И те продължили да бъдат щастливи.
Аз съм яхал на конче коленете на дядо ми.
Спомням си ги и обичам да ги рисувам, един до друг, заобиколени от 

техните деца и играещи с внуците си.
Една пролетна нощ дядо ми Капитанът и баба ми стегнали куфарите си, 

докато аз съм спял и си заминали завинаги, хванати за ръка, без да престават да 
се усмихват.

Далекогледът видял всичко и това са най - хубавите му спомени;
Нещо по-важно от преминаването на китовете на юг или да разпознае 

кораба на някой капитан приятел. .
Сега вече стар, по-скоро музеен експонат, съвсем късоглед, далекогледът 

въздиша.
Вече не може или не иска да крие тайната си.
И както ще узнаете, от това, че дълго време гледал баба ми да се усмихва, 

най - накрая се влюбил в нея.
Веднъж аз го хванах с две ръце и отидох в градината да си поиграя на 

моряк. Отворих го напълно, за да потърся на хoризонта зловещите платна на 
кораба призрак.

Но видях само усмивката на баба ми.
Почистих лещата с ръкав, а после с парцал и топла вода,
но продължих да виждам баба ми.
Накъдето и да погледнех - към луната, към птиците, които отлитат всяка 

зима, към морето или към салатите в градината, опитвайки се да видя малките 
влажни очички на мокрицата - виждах само баба ми.

Просто далекогледът не искаше да вижда друго нещо. Беше стар и имаше 
един единствен чудесен спомен.

Тези са няколкото неща, които наследих от моя дядо:
една вратовръзка с възел,
едно бомбе,
един огромен и истински стар мустак,
една специална отварачка за бутилки ром Ямайка
и една уамивка.

Хуан Фариас
Превод от испански: Емилия Папазова
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Дългата сиеста на татко

Не зная дали приказката, която толкова ме натъжи, е за деца; а може би е 
детска приказка за родители или за да бъде слушана от баща и син, хванати за 
ръка.

Ето как започва тя:
Преди много, много, много години в древен Китай, в един град от хартия 

и бяла като каолин глина, сред оризови и чаени растения, едно дете, подобно на 
всички деца по света, играело със своето хвърчило.

Не си спомням дали хвърчилото било като зелен дракон от хартия от борови 
шишарки или като трицветна кутийка, всеки от чиито цветове бил посветен на 
някой добър дух, или като усмивката на едно дете, усмивка, широка чак до ушите, 
че и още повече.

Детето и неговото хвърчило тичали на воля с вятъра.
Вятърът се чувствал щастлив, а детето също, и то толкова, че изпитало 

желание да сподели щастието си с някого, например с баща си.
Детето, като почти всички деца, мислело, че баща му е най-важното нещо 

на света, повече от вятъра, от хвърчилото или от една голяма порция ориз с аромат 
на мед.

Но бащата, като много бащи, обичал повече да си поспива следобяд или да 
пие чай с приятели, отколкото да си губи времето с детски работи.

Детето поканило баща си да поиграят с хвърчилото и да се посмеят с 
вятъра.

Бащата, като почти всички бащи, отговорил:
- Имам важна работа. Може ли да ме оставиш намира да поспя малко?
Детето се натъжило, а вятърът се ядосал. .
Да, вятърът се ядосал и, тъй като бил приятел с всички духове на древен 

Китай, отишъл да им поиска помощ.
И поговорил с духа на времето, който е толкова дълъг, че идва от началото 

и стига до края на почти всички неша.
А духът на времето се посъветвал с духа на съня, който е кръгъл и обича 

да се гуши и мърка.
Вятърът, сънят и времето решили да оставят башата да спи много дни, цяла 

седмица, месец, два, година, още една и още една...
Хвърчилото на детето се счупило.
Детето пораснало, станало мъж, родили му се деца и той им направил 

хвърчила, които също се счупили.
А през това време бащата спял.
Когато времето, вятърът и сънят решили, че е спал достатъчно, изпратили 

един огромен бамбуков комар, трицветен и много шумен, за да кацне на носа му 
и да го събуди.

И бащата се събудил, за да се срещне лице с лице с един много тъжен 
старец.
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- Кой си ти? - попитал бащата. - Какво правиш в моя дом?
- Аз съм старецът, когото ти остави без спомени и сам, за да си поспиш 

следобяд.
- Не знам какво искаш и не те познавам.
- Познаваш ме. Аз съм твоят син. Израснах без да си играя с теб. Имах деца, 

с които ти също не игра.
И старецът взел в ръце ръцете на баща си и го попитал с цялата обич, която 

все още не бил получил:
- Наспа ли се добре, тате?

Хуан Фариас
Превод от испански: Емилия Папазова

Две педи и нещо синя панделка

В онова село като във всички села имало богати и бедни деца.
Едно от богатите деца получило за рождения си ден много неща: дървено 

конче, шест чифта къси бели чорапи, кутия с моливи и по три часа на ден да прави 
каквото си поиска. .

През първите десет минути богатото дете разгледало всички подаръци с 
безразличие.

Следващите десет минути използвало за да драска по стените.
Още десет минути му трябвали, за да изтръгне ухото на кончето.
И оше десет, за да приключи с трите часа свободно време. Тази последната 

беля то я вършело бавно, отегчено, минута след минута, за да прави нещо без да 
върши нищо.

След като разопаковало пакетите, по-скоро с досада, отколкото с нетърпение, 
то изхвърлило през прозореца синята панделка, с която била завързана кутията с 
моливи. Тя била дълга около две педи, широка един пръст, лъскава и блестящо 
синя на цвят.

Панделката паднала на улицата в краката на Хуан Ланас - будно дете с 
ококорени очи, боси крака и гладно колкото за четирима.

Хуан Ланас си помислил, че е получил един чудесен подарък, помислил 
си, че му се е случило най-чудесното нещо през последната седмица и през 
настоящата, а сигурно и през следващата.

Помислил си, че това е панделката, с която се връзват бутилките шампанско, 
когато се кръщават чудесните кораби, обикалящи света.

Помислил си, че това е килимът, който използвали лилипутите в деня на 
кръщенето на царския син.

Помислил си, че това би била една красива панделка за косите на майка му, 
ако тя беше жива.

Помислил си, че би стояла много красиво и на врата на сестра му, ако имаше 
сестра.

Помислил си, че с удоволствие би я използвал, за да разходи кучето си, ако 
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можел да намери онзи скитник Сиско, без опашка и толкова стар.
Помислил си, че няма да е зле да я върже на врата на костенурката, която 

искал да има.
Помислил си накрая, че тя може да бъде също и фахин на някой генерал.
И докато си мислел това, започнал да марширува начело на своите войници, 

всичките с пера и саби.
Тези, които го видeли да минава, си помислили, че това е едно дете, което 

марширува само по улицата, а други решили, че той е просто едно дете, следвано 
от куче без опашка, но Хуан Ланас знаел, че кучето е неговият талисман, че 
войниците са повече от седем, защото той можел да брои само до седем без да 
сбърка.

И докато Хуан Ланас марширувал, богатото дете скучаело.
Хуан Фариас

Превод от испански: Емилия Папазова
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“Caminante, son tus huellas”

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Antonio Machado

Пътнико, твоите следи са пътят...
Антонио Мачадо

Пътнико, твоите следи са
пътят и друго няма;
пътнико, път няма,
но тръгнеш ли, под стъпките ти
път се очертава.
Път се очертава, щом тръгнеш ти,
а назад обърнеш ли очи,
пътеката си виждаш прясна.
По нея няма веч да минеш ти, 
съдбата ти е ясна.
Пътнико, път няма,
това следи са само в океана.

Всичко отминава... и всичко остава...
Туй що е лично, обречено е да минава,
да минава... и пътища да очертава,
пътища във океана.

Превод от испански: Емилия Папазова
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La cultural herencia de Espaсa y su aportaciуn en la cultura
europea

La cultura persofinica el espнritu y la esencia de un paнs y su naciуn. Las tradi-
ciones culturales y su conservaciуn permita a las estados sobrevivir por los tiempos 
de pruebas difнciles. Espaсa es un ejemplo perfecto por eso. Su profunda historia y su 
diverso modo de vida es lo que la hacen ъnica. El Continente Viejo es el patrimonio de 
la cultura y del alrte y Espaсa lo presente en su luz completa.

Durante la historia el Reino de Espaсa estб poblado de varios naciones y cada 
una trae una parte de sus tradiciones y costumbres, sus conocimientos y artes. Pero lo 
importante es que los espaсoles no los rechazan sino al contrario ellos los aceptan y 
desarrollan. Por eso la mejor manera para presentarse la cultural herencia de Espaсa y 
su aportaciуn en la cultura europea es penetrer en la historia.

En la penнnsula Ibйrica donde estб situada Hispania vemos unos de los primeros 
habitantes del Europa pero el florecimiento de la cultura de Espaсa comienza cuando los 
romanos la conquistan. Esto occure durante la Segunda Guerra Pъnica y dura qunientos 
aсos. En este perнodo la economнa de la penнnsula se desarolla y la presencia de los ro-
manos deja durables huellas - la arquitectura tнpica romana, maravillosos monumentos 
como el Acueducto de Segovia y el Teatro romano de Mйrida que estбn apreciados para 
sus hermosura y grandiosidad. La cultura romanica es una base sуlida para el desarrollo 
adelante del estado hispanico y su arte. Y en presente ellos captan muchas turistas que 
quieren acariciar la historia cultural de Europa.

En el aсo 718 casi toda la penнnsula estб conquistada de los moros que vienen 
del Africa del Norte y se establecen aquн para ochos siglos. Ellos tienen mucha influ-
encia en la penнnsula, Hispania y la Europa del Oeste. Los moros y los hebreos traen 
ciencias del Oriente Medio y del Africa del norte. Cуrdoba se hace la capital de los 
califatos y es la ciudad mayor, mбs rica y mбs profuna en Europa durante la Edad Me-
dia. Tambiйn es uno de los mayores centros de cultura бrabe. El comercio se desarolla 
mucho pero el ъnico es la cultura que se forma. En un extraсo modo se ligan la cultura 
бrabe con la otra conocida cultura a ese tiempo - la de los romanos. Resulta que se nace 
algo estupendo que cobra el aliento. Unos de los mejores creaciones de la arquitectura 
islбmica estбn ahн, en Espaсa. En ciudades como Toledo, Granada, Cуrdoba, Sevilla y 
muchos otros se puede ver los tнpicos alcбzares, castillos y mezquitas musulmanicos. 
Pero las dos mбs famosas, mбs celebradas y mбs marvillosas obras construidas por los 
moros son La Alhambra (tambiйn conocida como la roja fortaleza) en Granada y La 
Mezquita de Cуrdoba. La primera es una grandiosa creaciуn, un inmenso palacio que 
para el aliento de todos que estбn en su presencia. Estб construido en el siglo XIII para 
los reyes бrabicos de la ciudad de Granada. Esta autйntica joya del arte islamico con-
siste de muchos palacios y patios. Un patio muy celebrado es el Patio de los Leones por 
su belleza y su diseсo refinado. Hay mito que este patio representa la idea de paraнso 
de los musulmanes. Y de verdad cuando estamos enfrente esta obra grandeza de los 



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

48

humanos nos sentimos en un otro mundo. Hoy la segunda famosa creaciуn de los moros 
(La Mezquita de Cуrdoba) es la iglesia principal de la diуcesis de Cуrdoba en Espaсa 
pero en primero estб planeado que serб un templo pero luego se hace la segunda mбs 
granda mezquita en el mundo (en este tiempo). La obra maesta del arte islamico tiene 
mбs que mil columnas, muchos cъpulas grandes y patios hechizados. Conmovedor es 
la hermosura de la construcciуn y su extraсa orientaciуn. Para el ъltimo hay mucho 
teorнas pero ninguna estб absolutamente segura. La belleza de la mezquita es tan larga 
y tan encantada con su arquitectura que Rey Alfonso X el Sabio aunque catуlico quiere 
estarб enterrado ahн. Todo esta enseсa que es posible la convivencia pacнfica de re-
ligiones diferentes y que sus monumentos culturales pueden provocar admiraciуn en 
todas las personas independientemente de sus cultos. Por ejemplo miles de personas 
hasta hoy recorren el camino de Santiago de Compostela buscando de sн.

Independiente de los eventos trбgicos en la historia posteriora (como el Santo 
Oficio que expulsa los hebreos del paнs) Espaсa continua a ser un lugar donde las per-
sonas de varias etnias y religones pueden vivir y crear conjuntamente y aportar para el 
progreso de toda el estado y el continento. Eso es un ejemplo para todas los paнses con 
muchas culturas.

Y llegan el tiempo cuando Espaсa debe poner el fin de la dominaciуn musulmani-
ca. Deviene La Reconquista espaсola. Ese es el periodo cuando Hispania largamente 
expande sus Reinos Catolicos y eventualmente en el aсo 1492 se libran de la precencia 
islamica. En este periodo de tiempo ocurren muchos eventos notables. Quizб el mбs 
importante ademбs de la liberaciуn es que Reina Isabela I hace posible la realizaciуn 
del viaje de Cristуbal Colуn a el Mundo Nuevo y sin duda aporta mucho para Europa 
y su cultura. El descubrimiento del italiano Colуn no solo abre portes de posibilidades 
nuevos sino lleva cultivos y gramнneas desconocidos hasta ahora y conocimientos im-
portantes para el desarrollo. Hay que mencionar y la oportunidad para la expansiуn de 
los territorios del Reino de Espaсa y de los otros grandes paнses del Continente Viejo. 
Un evento tambiйn muy relevante es el matrimonio del Rey Fernando de Aragуn y 
Reina Isabel de Castilla que une los dos reinos y pone el principio del utilizando de la 
palabra “Espaсa” para llamado a las dos reinos unidos.

En estos siglos tambiйn viene la epoca del Renacimiento - importante periodo 
para el arte y la mъsica. Su influencia en Hispania se nota en las obras de pintores no-
tables espaсoles que viven en este tiempo quienes cuadros son cйlebradas en todo el 
mundo. Algunos de estos creadores prestan mucha influencia en el siguente desarrollo 
del arte en Europa. Para la presencia del Renacimento tambiйn juzgamos por la arqui-
tectura. Se encuentran edificios tнpicos para esta epoca pero esos en Espaсa son ъnicos. 
El razуn es que los espaсoles combinan y mezclan el estilo Renacimiento con los estilos 
que ya existan - el islamico y el romano. Se recibe una mixtura extraсa y estupenda 
que es como nada otro. Con estas cosas dichos: el descubrimiento de las Americas, 
el casamiento del Fernando de Aragуn y Isabel de Castilla y el unido de los reinos, la 
liberaciуn de Espaсa de los arabes ademбs la politica estable y armas fuertes Espaсa 
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llega a ser la primera fuerza mundial.
En el siglo XVI por la uniуn de los reinos Aragon, Castile, Leуn y Navarre se 

nace el Imperio Espaсol. Este es el Siglo de Oro para los espaсoles - la punta mбs so-
berana del desarrollo hispanico. El Imperio logra a conquistar casi toda la Amйrica del 
Sur y Amйrica Central, Mйxico, partes de los Estados Unidos del presente, las Filipinas, 
Guam y las islas Marianas en Asia del Este, toda la peninsul Iberica, inclusive Portu-
gal, Italia del Sur, Sicilia, ciudades en Africa del Norte y partes del Alemania, Bйlgica, 
Luxemburgo y Holanda modernas, haciendo colonias en todos. La conclusiуn es que 
Espaсa es la primer fuerza grande del mundo y tambiйn es el primer Imperio para que 
dicen que el sol no se pone. El sentido del ъltimo es que Hispania llega a ser tan grande 
que cuando el sol sale no se puede ver dуnde se quita. Esto demostra la grandesa da 
Espaсa. Pero este siglo no solo trata de conquistas y guerras (cuales hay muchas) sino 
de descubrimientos significativos con grande aportaciуn para Europa. Estos aсos son 
tiempos para viajes en tierras desconocidas y con ellos vienen las ciencias nuevas y 
validos metales, condimentos y agrнcolas culturas ignotos en aquel entonces. Todo esto 
ayuda a la comprenciуn europea del mudno que lo rodean.

Ademбs de los йxitos del Imperio en la expansiуn de sus tierras, la colonizaciуn, 
los aciertos militares y los descubrimientos importantes, este siglo simboliza el cultural 
florecimiento de Espaсa llamado el Siglo de Oro, el apogeo de la cultura espaсola (1492-
1681). Son gloriosos aсos para Hispaсa porque no solo se declara como fuerza militara 
sino los almas en el paнs poйticos pueden voler y crear. Algunos de los mayores y me-
jores pintores, escritores y mъsicos viven y producen entonces, mostrando de que estб 
hecho y que puede hacer el creador espaсol. Con su genio reciben el reconocimiento de 
Europa y el mundo. Personas grandes como El Greco y Velбzquez son muy celebrados 
en la historia y el presente y contribuyen com mucho para el desarrollo del arte. Pinturas 
como Toledo de El Greco y Las Meninas de Diego Velбzquez introducen nuevas normas 
y tйcnicas. Tomбs Luis de Victoria quien es uno de los mбs apreciables compositores 
clбsicos de Espaсa, por su lado demuestra la creatividad de la naciуn hispanica con su 
combinaciуn de estilos de mъsica para crear un sonido inaudito. Йl une el tono y la 
emociуn de su mъsica con los de sus lнricas, algo nunca visto antes. En el Siglo de Oro 
tambiйn florece la literatura hispanica con gran nombres como Miguel de Cervantes y 
Lope de Vega, los ambos comparados con William Shakespeare por importancia de la 
historia y de sus paнses de nacimiento y tambiйn porque son titanos del pensamiento. 
Cervantes es conocido en todo el mundo y escribe una de las primeras novelas publi-
cadas en Europa - “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. El personaje pro-
tagonisto - Don Quijote, es muy famoso y llega a ser un sнmbolo cultural de Hispania. 
Muchas personas la reconocen con el hidalgo del alma triste y su acompaсador fiel 
Sancho Panza que tienen monumentos no solo en Espaсa pero en otros paнses europeos 
como Bйlgica. Este personaje provoca la atenciуn de los extranjeros sobre las cultura 
hispanica y tambiйn la europea. Se debe que mencionar y Lope de Vega, un autor genial 
mбs celebrado para sus muchos piezas buen realizados. Йl introduce un gйnero nuevo 
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de piezas que mezcla intriga, romanticismo y comedia juntos recibiendo una generaciуn 
da puestas en escena que fascinan el pъblico por siglos. Ademбs poetas importantes 
para los autores seguidos y la lengua espaсola crean en estos aсos.

Es verdad que el Siglo de Oro es el apogeo del desarrollo - cultural y en mismo 
econуmico y territorial, de Espaсa. Tiempo en que el paнs adquiere su altнsimo piso 
de majestad y el pueblo hispanico mostra de que es capacitado. Pero en la historia es 
inevitable que, despuйs de su culminaciуn, el naciуn empieze a sufrir pйrdidas. Y, por 
lastima, esto ocurre en Hispania tambiйn.

En breve, tras el final del Siglo de Oro (1681, con la muerte del autor importante 
Pedro Calderon de la Barca), Espaсa estб dividida de guerras, conflictos y problemas. 
En el siglo XVII el peste logra Hispania y mueren trбgico mбs de milliуn personas - un 
luto difнcil para soportar. En los siglos adelantes Espaсa se tropeza con muchos mo-
mentos crнticos y sufre consecuencias negativas. El Reino entra en batallas ferozas y 
paulatinamente pierde muchas de sus tierras en Europa y sus colonias alrededor el mun-
do. En el siglo XVIII no es diferente sino peor. Los espaсoles no vean paz porque llega 
el tiempo de Napoleon y Espaсa estб conquistada por otra vez. El dominio de los franc-
eses dura aproxidamente dos dйcados en los que Hispania sufre crisis econуnomicas y 
se devide profundo. Pero no hace largamente hasta que los espaсoles enseсan su esencia 
verdadera como un pubelo y se libran de los franceses con la guerra conocida como La 
Guerra de Independiencнa.

Es relevante ver un espнritu como este. A pesar de los momentos difнciles la 
gente de Espaсa nunca se transmite y se levanta la cabeza y sigue recto. Es inspirante 
la gana para combate como esta. Solo se puede admirar la querida de libertad de este 
naciуn. Ademбs despuйs de los muchas guerras crueles Espaсa ha preservado todos sus 
monumentos historicos y valores culturales. Esto es una cosa ъnica porque no se puede 
juzgar para el pasado como en Espaсa en muchos paнses. El indуcil espнritu espaсol y 
sus costumbres y tradiciones continuan a vivir en el pasado cercano y el presente.

El siglo XX lleva un poco paz para el paнs cansado pero paulatinamente la mon-
arquia pierde lo mayor de las pocos colonias que quedan. Pronto llegan y los tiempos 
negros de la II Guerra Mundial y aunque Espaсa estб neutral, despuйs de la guerra 
terrorнfica el Reino queda aislado polнtico y econуmico. Pero esto no para los espaсoles 
excepcionales. Desde el aсo 1960 Espaсa aumenta incesante sus ingresos econуmicos 
y no ha suspendido hasta hoy. Este florecimiento repentino se llama el Milagro Espaсol 
porque muy poco pueblos han adquirido un desarrollo de la economнa tan impoviso. 
Eso lorgo inspira estados como Bulgaria a conseguir el mismo. Y es seguro que los 
espaсoles van a seguir pasmбndonos…

Estaba inevitable volver al pasado de Hispania porque es la historia que deter-
mina la esencia de un paнs y es la mejor manera para describirse y penetrar en la entidad 
del desarrollo de una cultura. Pero Espaсa es uno de los pocos paнses que continuan 
a aportar el mundo cultural tanto mucho. Pues unos de los mбs celebrados pintores 
espaсolos crean en el siglo veinte - Salvador Dalн y Pablo Picaso. Los dos tienen cuad-
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ros muy raros pero muchos son muy famosos. Y no solo tienen gloria. La mayoria de las 
pinturas tienen sentido profundo (como “La persistencia da la memoria” de Dalн) pero 
no todas las personas pueden entendirlas porque su pensamiento adelante el tiempo. Los 
dos artistas llevan contribuciуn a su paнs y el arte. Pablo Picaso que es uno de los mбs 
gloriosos pintores es tambiйn un pionero en el movimiento cubismo y representante 
distinguido del arte moderno. Al fin del siglo diecinueve y al comienzo del siglo veinte 
tambiйn crea uno de los mбs originales arquitectos en la historia - Antonio Gaudн. Йl 
llega a ser el sнmbolo cultural de Barcelona por su estilo ъnico y particular. Sus obras 
como La Sagrada Familia, La Pedrera y El Parque Gьel encantan con su oraginalidad y 
su aspecto extraordinario. Ellos son como nada otro. Ademбs Espaсa es el segundo paнs 
del mundo tras Italia con mбs monumentos Patrimonio de la Humanidad.

Pero en presente Espaсa no es importante para Europa solo cultural sino 
econуmico tambiйn. La economнa del Reino, desconocido cуmo, consigue a ser el 
quinto mбs grande en Europa y el noveno en el mundo. Todos estбn sorprendidos cуmo 
los espaсoles se levantan de las ruinas y construyen una desarrollada y muy lograda 
sociedad moderna.

Todo esto mencionado - la historia colorida, la cultura rica y el pueblo valiente, 
hace Espaсa inseparable parte de Europa y su cultura. Ademбs El Continente Viejo no 
era el mismo sin Hispania y su gran naciуn que aporta mucho en la cultura europea y 
su desarrollo. Espaсa abre puertas para Europa hacia mundos y culturas nuevos que 
enriquece los conocimientos de sus hermanos europeos. Hispanicos talentosos durante 
los aсos introducen tratos imponentes y ъnicos en el arte y la arquitectura. En muchas 
maneras gloricifan el nombre de su paнs y su continento. Pero el mбs importante es 
que Espaсa representa Europa. їY por que? Porque Espaсa es un paнs con naturaleza 
belleza y preservada y ciudades antiguos llenos con monumentos del pasado profundo. 
Un lugar donde los almas creativas producen y vuelan y las personas se admiran de la 
gran Alhambra con sus palacios o la arquitectura de Barcelona extraсa que conquista 
los ojos. La cultura persofinica el espнritu y la esencia de un paнs y su naciуn. Entonces 
Espaсa es ъnica en todos las relaciones (aun la cocina) y la naciуn es valiente, creativa 
y indуcil con fe ilimitada y alma hermosa. Independiente de la situaciуn en que vive el 
pueblo espaсolo siempre consigue a reservar su espнritu viviendo y creativo. Hispania 
es como el ocйano que la rodea - siempre estб de flujos y bajamares. Con los flujos 
llegan los conocimientos y el desarrollo de repente. Luego el agua se vueleve adentro, 
hace dueсos pero los espaсoles siempre siguen adelante como un flujo que lleva espe-
ranza. Y esto es la esencia de Europa. Si una persona tiene ganas para conocer mбs El 
Continente Viejo, debe ir en Hispania porque su majestad no se puede describir con 
palabras. Tiene que se ver y sentir.

Lyubomir Vassilev, 9 j.
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España - sueño dorado

España-un sueño dorado.
España-un objeto a conseguir.
España-en el siglo XXi
más hermosa que nunca.
España-país de distintas culturas y
de muchas sonrisas.
No puedo describir tu increíble belleza
son sólo unas cuantas frases,
pero puedo ir a conocerte
aprendiendo más de ti.
Quiero ver tus maravillas,! oh, España!
y sumergirme en tus encantos,
quiero percibir la magia de tu historia
y quedarme cautivado por la naturaleza.
Quiero viajar con El Quijote por allí
pegando correrías sin contar.
Bailar tus bailes apasionantes con el
corazón latiendo sin parar.

Румяна Василева, 10. ж
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Симона Чалгаджиян, 9. б

Стремления

Небето
целува морето.
Морето
приспива луната.
Луната
обича земята.
(И все я праследва)
Дъждецът
погалва земята.
Земята
дарява човека.
Човекът
все гледа звездите.
(Стреми се към тях)

Камелия Савова, випуск 1989
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Ноктюрно

Пет пръсти.
Струни шест.
Ридание
облечено във музика.
Тъга и радост
се целуват
пред учудения гриф.
Мираж
от бъдещи аплодисменти.
И... приземяване.
Среднощ.
Самотна стая,
в която
момиче и китара
плачат.

Камелия Савова, випуск 1989

* * *
Есенни листи
падат в краката ми.
Есенни спомени
капят в душата ми.
Не ме напуска есента -
сгушен лист
до краката ми.
Не ме напуска песента -
отронила спомен
в душата ми.

Камелия Савова, випуск 1989
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Време за френски...

Биляна Янкова, 10. г
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Интервю със Зорница Китинска
преводач от френски език

Семейството... - един малък, понякога вбесяващ до писък, понякога “най-
добрият от всички съществуващи светове”...хаос. И две ръце, една голяма и една 
малка, които ме рошат по един и същи начин.

Училището... - От началното нямам особени спомени, срещам непознати, 
които твърдят, че са ми съученици. Не помня. Помня само другарката Якимова 
от първи до четвърти клас - незабравима топлина. А за IV-та какво да кажа? То е 
извън и над думите. То е в клетките. И само в моите ли? То е във всяко добро нещо, 
което правя. Зад недотам добрите, интересни, справедливи или професионални 
случки са надигали глава други демони. За щастие, за скверните помисли IV-та е 
каквото е мириса на тамян за дявола. :)))

Приятелите... - малко, но прекрасни и всичките - от гимназията. След това 
успях да създам познанства, не приятелства. На тези от гимназията мога да кажа 
дори “искам да убия майка си” и те да ме разберат, без да ме съдят. За съжаление 
повечето са вече в чужбина. Е... на един монитор разстояние...

Главната цел... - Не мога да кажа, че имам главна цел. А, всъщност, да! Да 
преведа всеки красив текст, писан на френски, независимо дали почти ми плащат 
или почти не ми плащат за това. Пст, да не чуят издателите...

Житейският избор... - Според будизма във всеки миг можем да избираме 
между три хиляди възможни решения. Кой от всичките милиарди избори? 
Ако е за преводите, останалите 2999 възможни решения просто не се явиха на 
уговорената среща. За другите неща... Понякога човек не може да избере онова, 
което иска и заради съжителството с хора, които са направили различен избор. Но 
да се откажеш от избора си по собствена воля, заради друг човек, също е избор. 
Понякога дори най-добрият.

Подготовката за него... - Започнах да уча френски почти случайно. В 
подготво се влюбих в този език безусловно, безрезервно и напълно неусетно. 
Участвах в конкурси, къде печелех първи награди, къде втори, къде леех сълзи 
на разочарование, но никога не съм си поставяла въпроса какво искам да правя. 
То си беше ясно. Тъй че подготовка нямаше. Имаше само желание. А желанието е 
смекчаващо вината обстоятелство, нали? : )

Надеждата... - Надежда ли е, мечта ли... Един ден добрата френскоезична 
литература да се разграбва от книжарниците, хората да влизат и да питат 
тревожно: “Да не би да изпуснах последния роман на Х (белгийски/канадски/
северноафрикански/френски или швейцарски автор)? ... Аха, още не сте го 
получили? А ще ми запазите ли две бройчици?”
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Най-важната опора... - Приятелството с издателката ми, която всеки път, 
когато се колебая дали да продължа или не, ми изпраща уж случайно и уж само за 
мнение последните 3-4-5 книги от най-любимите ми автори. Долна манипулаторка! 
Неописуемо е!

Превеждането... - Времето, когато не съм ничия дъщеря, съпруга, майка, 
подчинена или шеф. Тогава съм болезнената пукнатина, крехкостта и ранимостта 
зад желязната външност на Ромен Гари, зле прикритата претенция на Андрей 
Макин, простичката мечта за доброта и прекрасното владеене на занаята на Ерик-
Еманюел Шмит, адският пламък, в който гори Луи-Фердинан Селин, разюзданият 
еротизъм на Пиер Буржад, който намирисва на сяра, тромпетът на Борис Виан, 
деловите съвети как да преговаряме, искрящото сладкодумие и незаслепената от 
обичта проницателност на Нанси Хюстън, търсещият ум на Жан Бодрияр, руски 
декабрист-терорист и какво ли още не. След всичко това... как да се задоволи 
човек само със своя собствен живот? :)))

Откъс от “Жената с букета”
(“Мечтателката от Остенде”, Ер. Ем. - Шмит, 2009)

На трети перон на цюрихската гара една жена чака с букет в ръка всеки ден 
от петнайсет години насам.

В началото не му повярвах. [...] защото възрастната дама изглеждаше 
толкова нормална, толкова достолепна и благородна, че човек не й обръщаше 
внимание. Беше облечена в черен вълнен костюм с дълга пола и носеше ниски 
обувки и тъмни чорапи; чадър с дръжка във формата на патешка човка се подаваше 
от кожената й чанта, седефена шнола придържаше косата й в опашка на тила и 
скромен букет от полски цветя в преобладаващо оранжево надничаше от ръцете 
й в ръкавици. [...]

- Според вас какво чака жената с букета?
- Сина си - отговори Клаудия. - Една майка винаги се надява, че ще дойде 

синът й.
- Защо пък сина си - възмути се Нели - защо не по-скоро дъщеря си!
- Съпруга си - отвърна Дорис
- Любовника си - поправи я Рита.
- Сестра си? - подметна Матиас.
Всъщност, докато отговаряше, всеки от тях разказваше за себе си. Клаудия 

страдаше, че вече не вижда сина си, който преподаваше в Берлин, Нели - дъщеря 
си, омъжена за новозеландец, Дорис тъгуваше за съпруга си, търговски служител 
в безкрайни командировки, Рита сменяше любовниците си толкова често, колкото 
и гащите си, а колкото до Матиас, младеж-пацифист, който в качеството си на 
говорител на гражданската съвест, предпочиташе да бъде на някаква цивилна 
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служба и да работи, отколкото да отбие военната си повинност, той имаше 
носталгия по семейното гнездо.

Ула огледа колегите си, сякаш бяха бавноразвиващи се.
- Съвсем не, тя чака някой починал, чиято смърт не иска да приеме.
- Няма значение - възкликна Клаудия - това може да е синът й.
- Дъщеря й.
- Съпругът й.
- Любовникът й.
- Сестра й.
- Или брат й близнак, починал при раждането - изрече лаконичната 

самотница Роми.
[...]
За да разсея обстановката се обърнах към Егон Аман.
- Според теб, Егон, кого ли чака тя?
Дори когато ни правеше компания, Егон рядко говореше по време на тези 

почивки, които сигурно смяташе за детински. Силно емоционален, с интелигентни 
вежди и расов нос, той бе чел всичко и всичко бе разчел в последните шейсет 
години, като ставаше в пет, запалваше цигара и веднага отваряше ръкописи, 
преглеждаше романи, поглъщаше есета. Обграден от бялата си, прекалено дълга 
грива, той сякаш носеше белезите от един живот, изпълнен с приключения, вятъра 
на страните, които бе прекосил, дима от тоновете тютюн, които бе изпушил, 
сънищата от публикуваните книги. Не твърди нищо, не морализаторства и ме 
впечатлява с постоянното си любопитство, с апетита си към откривателството и с 
дарбата си за езици, та до него се чувствам аматьор.

Егон сви рамене, проследи синигерите, които летяха около цъфналата липа 
и отрони между устните си:

- Своята първа любов?
След това, притеснен от това признание и бесен, че се е изпуснал, присви 

очи и ме погледна сурово.
- А според теб, Ерик?
- Първата си любов, която няма да се върне - прошепнах.

превод Зорница Китинска
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Следващите 5 текста участваха в тазгодишното издание на 
“Маратон по писане” - конкурс за съчинение, провеждащ се 
в рамките на месеца на франкофонията, и бяха избрани от 

областното жури във Варна за участие на националния етап. 
Тази година на участниците бе предложено да пишат по 

темата: “Утре, тук и другаде”.

Les 5 textes suivants ont participé au MARATHON D’ECRITURE 2009, un 
concours de production ludique et créative dans le cadre du mois de la francophonie, et 
ont été sélectionnés par le jury régional de Varna et adressés au jury national.

Cette année le thème de travail proposé est: “DEMAIN, ICI ET AILLEURS”

Demain, ici et ailleurs

Reporter: Bonjour chers téléspectateurs, et bienvenus dans cette nouvelle édi-
tion de notre émission: «La Terre et moi». Vous désirez savoir quel est le futur de notre 
planète? Si oui, installez-vous bien dans vos fauteuils. Aujourd’hui nos invités sont: 
Georg Shâffer, physicien allemand et Gérard Frégé, biologiste français avec qui on va 
discuter sur le thème «L’humanité dès demain». Chers invités, soyez les bienvenus!

(Les invités en chœur): Merci!
Reporter: Tout d’abord, un problème très actuel et discuté partout est celui de 

l’effet de serre. Qu’est-ce que vous en pensez, vous?
Georg: Eh bien, c’est un problème très sérieux et aujourd’hui il peut même être 

vu à partir de l’espace.
Depuis un certain temps, on notifie clairement une réduction du clair de Terre et 

la cause en est justement l’effet de serre. Ce dernier est provoqué par les émissions des 
gaz toxiques. L’un des moyens les plus efficaces de réduire leur effet est d’utiliser des 
sources d’énergie alternatives comme les capteurs solaires.

Gérard: D’ailleurs, les changements dans notre environnement causés par l’effet 
de serre mèneront à des conditions incompatibles avec le fonctionnement des êtres 
vivants et cela peut provoquer des changements dans le génome de plusieurs organis-
mes y compris celui de l’homme, c’est-à-dire que dans l’avenir l’Humanité souffrira de 
plusieurs mutations et de maladies génétiques.

Reporter: Chers téléspectateurs, comme on le sait, la Terre n’est pas pérenne, 
voilà pourquoi il faut qu’on change sa vision sur le monde et si chacun de nous s’y met 
et fait un effort, ne serait-ce que par un clic, nous pourrons transformer la Terre en un 
coin de paradis. Merci d’avoir suivi notre émission! Pour vous- François Boucher.

Borislava Kuncheva, Kristina Georgieva, Presiana Guncheva 11ème A
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Demain, ici et ailleurs, toujours ensemble

Ce n’est pas une histoire ordinaire, c’est une histoire d’échec, d’amour et de 
quelque chose de plus. Au début c’était la drogue chaque fois que Chris prenait sa dose, 
il n’avait rien à désirer et il oubliait ses problèmes, mais en conséquence, la toxicom-
anie est devenue son problème le plus grave. L’argent s’épuisait lentement, et le désir 
augmentait progressivement. Il était prêt à tout, et c’est pourquoi il avait fait beaucoup 
de choses dont il n’était pas fier. 

 La dernière fois qu’il a pris sa dose c’était différent. Clic! Il a reçu une vision 
éblouissante comme le clair de Terre qui s’est transformée en l’image d’une jeune fille. 
Il était enchanté de sa beauté. Il en absorbait chaque parcelle et il se sentait comme un 
capteur. La soif de la drogue était compatible avec le rêve de la connaître. L’envie qu’il 
éprouvait d’elle a changé ses anciennes habitudes. Le monde autour de lui n’était plus le 
même. Il a trouvé un nouveau stimulant dans sa vie. C’était un sentiment qu’il éprouvait 
pour la première fois: l’amour. 

 Quelques jours après, Chris a vu une jeune fille qui ressemblait exactement à 
celle de la vision. Il a compris que cette fille existait et cela l’a aidé à surmonter ses mau-
vais besoins. Il s’est senti comme une nouvelle personne avec un nouveau génome. 

 Chaque dépendance peut être vaincue au nom d’un amour pérenne. Même ce 
garçon a réussi à tourner le dos au passé et à recommencer sa vie.

Maria Raikova, Elina Popova, Veronika Kovacheva, Gloria Dimitrova 11ème V

Demain, ici et ailleurs

Certes, la vie est la plus grande richesse que nous possédons. C’est dommage 
que l’homme contemporain ne soit pas conscient de ce fait. Cette valeur, autrefois 
supérieure, s’est transformée aujourd’hui en une donnée. Est-il trop tard pour changer 
notre vision du monde? 

 Tandis qu’ici représente l’espace personnel, la routine, dont tout le monde en a 
assez, l’ailleurs est l’autre dimension qu’on désire, la vie différente qu’on cherche pour 
s’échapper du quotidien. 

Depuis longtemps dans le monde on observe la tendance d’une émigration en 
masse: la seule façon de mieux se réaliser et de trouver le bonheur. 

 Pendant ces deux derniers siècles les technologies ont avancé trop vite en visant 
à nous épargner beaucoup d’efforts. En effet, elles nous ont influencés d’une manière 
néfaste, car peu à peu l’homme devient esclave de l’industrialisation mondiale. 

 Par un simple clic on a accès à toute l’information qu’on veut. Malheureusement 
recevoir tout sans donner soi-même, empêche de développer le génome humain. 

 Parfois on souhaite avoir un capteur de rêves qui chasse l’énergie négative et 
laisse seulement la positive. Pour le moment on peut dire que c’est une utopie, c’est 
comme voir le joli clair de Terre, l’image magique de ce phénomène. Le monde se 
trouve dans une situation pérenne où des caractères incompatibles essaient de vivre 
ensemble faute d’alternative... 

 Il nous reste d’espérer qu’un jour tout cela ne sera plus un rêve, mais une réalité. 
“Hier c’est une histoire, demain c’est un mystère, mais aujourd’hui c’est un cadeau, et 
c’est pourquoi on l’appelle le présent. “

Christiana Todorova, Jordan Iliev, Snéjana Leftérova 11ème “B” 
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Demain, ici et ailleurs

Dieu, le créateur pérenne de l‘Univers, envoie deux de ses anges sur les deux 
mondes sous son règne.

Malgré leur génome compatible, les habitants du premier sont restés au début 
de leur évolution, tandis que les autres ont fait des découvertes technologiques inim-
aginables.

Avant de les quitter, Dieu les situe dans le Monde d‘Hier et les laisse faire seuls 
leur choix.

- Je désire partir ailleurs, dit l‘un des anges. Les gens ici sont très ordinaires. Je 
vais dans le Monde de Demain.

Il se transmet d‘un clic dans l‘autre terre.
Quelques jours après ils se rencontrent dans le Paradis pour rapporter:
- Les gens de Demain ont tout ce que l‘humanité peut créer. Ils ont transformé 

le monde que tu leur as donné, mon Dieu, ils dirigent leur vie quotidienne avec des 
capteurs, des ordinateurs – des machines modernes que le Monde d‘Hier ne connaît pas. 
Mais ils ont un seul problème qui est fatal: ils pensent qu‘ils ont apprivoisé la nature et 
qu‘ils n‘ont pas besoin de Dieu. J‘étais attiré par leur clair de terre, mais je suis resté 
imperceptible pour eux.

- Les hommes du Monde d‘Hier mènent une vie très dure, dit le deuxième ange. 
Bien qu‘ils ne possèdent rien, ils gardent leur foi: ils sont tolérants et hospitaliers. Je 
t’apporte un don d‘eux, mon Dieu – leur amour et leur hommage sincère...

Le désir d‘aller au-delà des possibilités humaines transforme la vision de 
l‘existence. Malgré la puissance du progrès, il prive les gens de leur capacité de voir les 
vraies valeurs du monde. C‘est pourquoi, on doit parfois retourner vers nos racines.

GUEORGUIEVA Marina, ANGUELOVA Milena,
NIKOLAEVA Lilianna, 12ème V

Demain, ici et ailleurs

Suite à une recherche scientifique le monde et toute la Bulgarie sont tombés en 
folie. Il y a un mois depuis que les capteurs de satellites au cosmos ont capté des signaux 
mystérieux. Un peu plus tard après cet évènement bizarre les scientifiques observent un 
très dense et intensif clair de terre. Alors, à l’aide des satellites ils ont reçu des photos. 
Soudain, un instant après, toute l’atmosphère terrestre s’est éclairée.

Après avoir situé le lieu, les scientifiques ont fait des recherches pour constater 
ce qui a provoqué cette émission de lumière. Le constat final est que des bactéries 
d’origine extra – terrestre la provoquent et réchauffent notre planète.

La question qui préoccupe maintenant les explorateurs est: «Quelle sera la vision 
de notre planète et alors celle de notre avenir?» Il est évident que la terre qui augmente 
sa température est menacée par une explosion probable.

La tâche primordiale des scientifiques est de trouver comment transformer le 
génome des bactéries, qui n’est pas compatible avec les éléments chimiques, pour les 
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utiliser comme une source d’énergie pérenne.
Tout le monde désire comprendre quelle pourrait être cette modification géné-

tique. Est-ce que cela donnera une solution, quelle est l’alternative, où continuer la vie 
humaine?

Demain notre vie sera ici et non ailleurs parce que cet article pourrait déclencher 
une réaction humaine pour protéger notre planète et faire réfléchir comment la défen-
dre.

Si votre attention est attirée par ce problème, chers lecteurs, vous pourriez par 
un «clic» sur notre site électronique: www. demainetici. fr recevoir plus d’information 
sur ce sujet.

«Le Trud», le 6 Mars 2009
Savina Stoilova Georgieva, Sara Halid Lazrak,

Yoanna- Nikol Teohari Genova, Karina Zhivkova Kyoseva 12ème V
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Криза или възможност?

Време за съзряване..................


