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Ако бях гълъб…
Ако бях небе…

Ако бях облак…
или вятър

Любомира Петева, 11. г

Въздух

Със всяко вдишване. И после с новото.
Със всеки удар на горещото сърце.
С дъжда, със светлината и със словото.
Със музиката, и с пламтящите ръце.

Със приказките. И със края им.
С началото на всяка друга.
Със забранени ябълки. И с рая им.
Със сладко — лепкавия вкус на нуга.

Със мирен дъх на стари книги.
Със вечната пътека към дома.
Със полета и на последните авлиги.
Със болката, със щастието и с любовта.

С природата и грозната й липса.
С небето и със глухите му цветове.
Със кадифето и със рипса.
Със черното във белите ми дробове.

* * *
Анна — Сара Куртева, 9. б

Лирика

Калина Енева, 10. д
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Какво искат жените

Омръзна ми. Не искам да съм силна.
Не искам да търпя и да прощавам.
Омръзна ми. И искам да съм нестабилна.
Омръзна ми. Не искам да внимавам.

И искам аз да съм щастлива.
И искам да не се съобразявам.
И искам да съм волна, луда, дива.
А само чужди чувства отразявам.

Споделям чужди мъки и сълзи.
Прегръщам и обичам всеки.
Прегръщам със ръце добри.
Обичам със усмивки меки…

Наслушах се на благодарности, молби.
Наслушах се на обич и любов.
Наслушах се на възхищения, хвалби.
Не ми харесва тоз живот. И искам нов.

Когато съм щастлива някой искам.
Да се усмихна, той на мене също.
Към себе си да ме притисне,
когато ми се плаче или ми е тъжно.

Каквото давам искам да получа.
Не искам да съм мила и добра.
Не искам, щом не мога да сполуча.
Не искам да е тази моята съдба.

Това ли ще съм аз? Жена.
И себе си ще трябва да погубя?
Това ли ще е моята игра?
Във нея искам да загубя.

Анна — Сара Куртева, 9. б 
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Майка ми

Каквато съм — ти ме обичаш.
И гледаш полета на моята душа…
Ти мойте недостатъци отричаш,
и ме превръщаш във жена.

Каквото искам — ти ми даваш.
И учиш ме да го постигам и сама.
Ти ме създаваш и кръщаваш,
и силно стискаш моята ръка.

Прости ми грешките, и малките дори!
Не се съмнявай в мене, моля те недей!
И ако трябва мен самата ми прости.
Обичай ме, и с мене се гордей!

А аз ще се заслушвам във гласа ти мек.
Ще се облягам винаги на твойто рамо.
Ти ме направи по-добър човек!
Прегръщам те и те целувам, мамо!

Анна — Сара Куртева, 9. б

Защо?

Защо се влюбих в теб случайно?
Защо сърцето ми избра
теб, който вечно, непрестанно
ми завладяваш мисълта?

Защо сънувам тебе нощем?
Защо ли само теб зова?
Защо ли искам с теб безкрайно
Аз да споделям любовта?

Защо ли ти ме подминаваш?
Защо не вярваш в мене ти?
Защо за теб не съм достойна?
Убиваш моите мечти!

Василена Колева, 9. б
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* * *
Във старата тетрадка от години
се мъдреха два плика със писма,
оставени, забравени от мене,
те бяха запечатани с сълза.

Отворих аз тетрадката позната,
извадих плика с моите писма
и спомен силен завладя душата,
и спомних си за минали лета.

Лета, в които двамата със тебе
споделяхме и радост, и тъга.
Лета щастливи, слънчеви, красиви,
лета, в които аз намерих любовта.

Аз помня как играеха лъчите
на слънцето по русата коса,
и плискаха на синьото вълните,
И в пясъка се криеше мечта.

И споменът ми тука избледнява…
Къде се скри момчето от града?
И скитащо по пясъка, в морето
ми сваляше звезди, и носеше цветя?

Загубих го, но споменът остана,
нашепва ми за него пак града.
И липсата му силно осезавам,
и стича се по бузата сълза.

Къде си ти? Върни се пак при мене!
Спомни си пак за нас, за любовта!
Усещам как затворил ми сърцето
в плика със старите писма.

Василена Колева, 9. бБ
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* * *
Излъга ме, нали? Аз знаех,
а исках да повярвам, че не си.
И истина не търсех в празни думи,
не исках пак сърцето да боли!

За мен си същият, в когото вчера
аз истински се влюбих, но уви,
и никога не мислех — ще излъжеш,
аз искам истина, макар и да боли!

Василена Колева, 9. б

Дали те обичам?

Усещам нещо аз в гърдите.
Защо сърцето ми трепти?
Защо ли сбъдват се мечтите?
Дали обичам те? Дали?

Дали симпатиите жалки
Завръщат се в съня в нощта,
Защото заедно със тебе
Аз ще открия любовта?

Ти връщаш ми мечтите малки,
Ти си копнеж за мисълта.
Дали обичам теб безкрайно
Или излъга ме нощта?

Василена Колева, 9. б
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* * *
Коректор, и болтче, и руж.
Усмивка, момиче, момче.
Целувка, любов и цветя
и дъжд, и сълзи, и тъга.

Защо ли, тогава, сама,
стоя сред букети цветя,
и плача, и искам смутен,
пак ти да пристъпиш към мен.

Потръпвам сред тъмната шир,
Поглеждам небесния мир
и пада над мене звезда,
сбъдвната моя мечта.

Василена Колева, 9. б

Пожелах си любов!

Една звезда роди се във небето,
една звезда красива, но и тъй сама,
една звезда — и сгрява ми сърцето
прогонва в мене и страха.
Една звезда изгря, за да ме стопли,
изгря и ме спаси,
една звезда, а толкоз радост носи,
колкото хиляди звезди.

Михаела Кръстева, 12. А

Късно за любов

Слабостта ме убива,
гордостта ми, тежи,
изчезва моята сила —
само сърце в мене тупти.

Дали още съм жива
или чезна в самота,
дали те чувам
или пак бленувам в пустота.

Михаела Кръстева, 12. А
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Една любов…

Една любов си отива,
ранена и тъжна.
Болката скрива,
едно сърце
бавно умира…

Една любов като миг краткотрайна,
но като вихрушка силна,
изчезна в тишината,
потъна в тъмнината.

Едно сърце все по-бавно тупти,
все по-трудно съществува,
щом кърви ли кърви,
без любов то умира…

И утрото се появи
и звездата тъй прекрасна скри,
за кратко била на света,
тя падна нейде и умря.

Михаела Кръстева, 12. А
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Няма

Започнах да изстивам. По мъничко изстивам.
Изгасвам негоряла, незапалена дори.
С длани да те търся и нищо да откривам.
Призраци на думи сред сенки призори.

Започнах да се свивам. Да чезна. Да умирам.
Създадена от порив, бледнея в вечността.
И твойто име в мене отново да изтривам —
а то звънти прощално във мислите, в гласа.

Не спрях да те обичам. Разбира се, че няма.
Отново и отново се връщам към това,
че няма да те имам. Но вътре в мен остана.
И нека ме винят, но там ще те държа.

Тони Пашова, 10. д

Калина Енева, 10. д
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Май

Дали е от вятъра топъл,
нашепващ за южни страни,
тоз кучешки жалостен вопъл,
в душата ми що се роди?

— Тъй синьо над мен е небето,
че губи се, дави се, спи
в лазура безкраен сърцето,
премръзнало в зимните дни.

Дали е от златното слънце,
тъй ново и чуждо за мен,
туй малко, но истинско зрънце
от страх във ума ми сломен?

— Зелени са, млади полята,
тъй ярки след снежен пейзаж.
Тъй сладко ухае тревата.
Студът е далечен мираж.

Дали е от лунните нощи,
Нашепващи: «Хайде навън!»,
плачът, бълболикащ в мен още,
що вечер ме гони насън?

— Далеко, далеко снегът е,
далеко е болката, знам.
Но лед ме изгаря отвътре.
Жарава от съвест и срам.

Тони Пашова, 10. д
Любовта

Любовта е нещо,
любовта е някой,
който идва изведнъж при теб
и прекъсва ти съня нелеп.

Ти хукваш,
без да спираш.
Защо го правиш, замисли се.
Преди да тръгнеш, подготви се!

Петя Белчева, 9. ж
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Унижение

ръцете ми са разкъсани
и
плътта ми капе
на парцали
на мръвки
на късове.

мозъкът ми избухва
и
мислите ми се пръсват
по стените
по пода
по ъглите

дробовете ми се свиват
и
въздухът в тях възпламенява
капилярите ми
вените
артериите.
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нозете ми са безмилостно разранени
и
капачките на коленете ми са
разбити
смазани
претопени.

очите ми се разтичат по лицето ми
и
кухините им зеят като ями
пурпурни
бездънни
пресъхнали.

Духът ми е прекършен
и
дори земята не иска да ме погълне
сломена
нездрава
опетнена.

унизена.

Тони Пашова, 10. д

Мое море

Мое море — синьо и потайно,
море дълбоко и безкрайно,
за мене ти си небосвод,
и път към новия, щастлив живот.

Ти извор си на моето творение,
на моето дълбоко вдъхновение,
ти бликаш от любов безкрайна,
в живота светлина си ти сияйна.

Петя Белчева, 9. ж
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Жена

Вода съм в огнените вени,
огън съм за ледени души.
Твоят смях бълбука в мене,
а в твоя поглед — моите очи.

Рана съм за силни и за смели,
билка съм за болни от тъга,
суха кал — по ръцете крехки, бели,
спасяващ вик в неловка тишина.

Копнежът аз съм по зелена пролет,
мъка съм по синьото небе,
и птица в плен съм, и съм волен полет,
и жар в замръзнало сърце.

И още много съм — сълза
съм обич, нощ, земя, луна,
среднощен шепот бял в съня,
но най от всичко съм ЖЕНА.

Тони Пашова, 10. д

No te vayas,
hombre,
que llevas mi vida entre tus palmas,
que traes mi sonrisa en tus pupilas,
que te ríes con el canto de mi alma,
que tus pasos suenan con el ritmo de mi corazón…
que tu cara brilla con el color de mis sueňos infantiles
que tu voz persigue mis pensamientos como el viento a las mariposas,
que no te das cuenta de la mirada tuya en que rompo todas mis esperanzas,
que tus dedos hacen llorar a la guitarra más muerta,
que mis días se vuelven en una corriente de nubes grises sin el sol deshelado de 
tus pelos,
que se me van todas las ganas de persistir contra la lluvia de tus palabras
si tú…
si tú te vas.

que si te vas
de mí
¿qué va a quedar?

Тони Пашова, 10. д



Устрем’ 2010

15

My mind is full of thoughts unwanted
My soul, my breath are often haunted
There is one thing that I miss inside
One true love I can never hide.

I stare upon the gazing stars,
But all I see is empty Mars
I feel the need of you right here
Of someone loyal, someone dear.

Look ing at pictures I still remember
The cold nights in the middle of November
You held my hand and I held yours
You were the one my heart adored

Time passed. We’re not together anymore.
My soul, my hopes you really tore.
You took the love, the faith I had.
I’m lonely, desperate and sad.

I cannot live like this, you know
There’s great emptiness below
The only left for me to do,
Is die in peace thinking of you.

Силвия Димова, 9. а

You’ll always see the same fake smile
The smile that hides my broken heart,
But in the end it’s always worth a while
Being ready for a fresh new start.

First of all, there’s something I should say
You must prove you want me to stay.
You must find a way to wipe my tears
By making problems disappear.

You must take away the fear
Taking me to places, I don’t wanna hear
You should be there, when I need you most
If not, I’ll vanish like a ghost.

Силвия Димова, 9. а
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Душата ми мълчи за вас,
момчета,
с тихия ромон на спокойните ви стъпки,
с горчивите акорди на дрезгавия ви смях,
душата ми мълчи.

Душата ми мълчи за вас,
момчета,
за слънчевите капки в летните ви погледи,
за полъха на нежност в силните ви прегръдки,
за тихия ромон на спокойните ви стъпки,
за горчивите акорди на дрезгавия ви смях,
душата ми мълчи.

Душата ми мълчи за вас,
момчета,
от бялата меланхолия, с която я пълните,
от кобалтова носталгия — когато ви няма,
от слънчевите капки в летните ви погледи,
от полъха на нежност в силните ви прегръдки,
от тихия ромон на спокойните ви стъпки,
от горчивите акорди на дрезгавия ви смях,
душата ми мълчи.

От обич мълчи душата ми,
момчета,
че никога не е достатъчна.

Тони Пашова, 10. д
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Проза

Къщата на брега

Seul беше на трийсет и две. Наскоро беше събрал пари и с тях беше 
наел малка къща на брега на Балтийско море — мрачна, прашна и отделена 
на километри, от каквито и да е съседи. Най-близкият магазин беше на 
час път с кола. Къщата беше от тези къщи, в които бледи привидения 
подлудяваха хората, млади девойки се обесваха по гредите, а петна кръв 
мистериозно се появяваха по стените. Разбира се, беше снабдена с висока 
кула, на която беше забоден зловещ, ръждясал ветропоказател. Беше 
надвиснала над брега, качена върху една от онези скали, върху които само 
някой пиян архитект би решил да строи. До плажа се стигаше трудно, по 
вита стълба, постепенно преминаваща в прашна пътека и накрая в свлякла 
се купчина камънаци и пясък. На Seul не му пукаше, защото беше почти 
сигурен, че никога няма да му се прииска да се къпе в Балтийско море. 
Къпането по тези географски ширини беше висша форма мазохизъм, а и 
той не беше руснак.

Беше прекарал последните пет години от живота си, работейки за 
застрахователна компания и това го бе накарало още повече да намрази 
всичко живо, което не става за ядене. Винаги беше искал да стане писател, 
но с всичките си ангажименти никога не успяваше да организира времето 
си достатъчно добре. Последните две години бяха посветени на това 
да събира пари, за да си купи къща далеч от цивилизацията и да крои 
планове за това как да си отмъсти на човечеството, или поне на тази част от 
човечеството, с която се налагаше да поддържа контакт. Накрая разбърка 
цялата документация на застрахователната компания, изгори няколко 
нотариални акта тайно и инсталира троянски кон на всичките компютри. 
После съобщи на всеки свой приятел и роднина по отделно, че е причината, 
поради която слага край на живота си и изфабрикува самоубийството си. 
Накрая намери автобусният шофьор, който всяка сутрин, докато караше 
изпълнените с омраза и скука служители към работа, им пускаше силна 
и досадна поп — музика по радиото, и го преби с един особено тежък 
касетофон, на който беше пуснал «morning mood» на Грийг. След това взе 
самолет за Дания, където вече беше уговорил покупката на къщата.

Той мразеше хората. Мразеше ги в пълния смисъл на думата и отвъд. 
Гадното чувство за хумор на Вселената го беше направило застраховател, 
което означаваше, че трябваше да им се усмихва и да им говори с мил глас, 
да ги пита как са, как е бил денят им, и дали не се притесняват от това, че 
ако умрат заемът, който изплащат, ще остане на плещите на децата им.

Това вече нямаше особено значение, защото новата къща беше 
прекрасно изолирана. Той се разхождаше в хола и оглеждаше стаята. 
Беше свалил всички портрети от стените и се чудеше как да прикрие 
светлите очертания, които бяха оставили по тапетите. След двучасова 
обиколка на къщата с разочарование установи, че тайни стаи няма и че 
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по шкафовете няма скрити трупове или окървавени кинжали. Все пак му 
оставаше надеждата, че заключеното мазе крие нещо любопитно или че 
тайните стаи са толкова тайни, че просто не е успял да ги намери. Накрая 
отвори тефтера си, запали цигара и започна да си записва разните неща, 
минали през главата му през последните няколко часа. Чувството беше 
опияняващо. Никой не го безпокоеше, нямаше никакви силни шумове и 
мислите му се бяха прояснили. «Хората са опасно пристрастяване. Трябва 
да се избягват. Мисля, че през последните 5 години свърших особено 
добра работа, но нищо не може да надмине тази къща. Единственото 
сравнително шумно нещо наоколо са вълните, но те не са толкова досадни 
и не искат да ги поздравяваш и да им се усмихваш.» Прочете го отново, 
след което запали нова цигара и продължи да пише.

Когато надигна глава от бюрото си, за да погледне през прозореца, 
разбра, че отдавна се е свечерило. Излезе на терасата, която доста 
заплашително беше надвиснала над скалите, и се загледа в млечния път. 
С радост и може би слабо разочарование установи, че мистичните сили, 
властващи в тези къщи не го бяха застигнали и че не изпитваше никакво 
желание да се хвърля през парапета. Усмихна се, след което довлече 
един стол от вътре и го разположи на терасата. След това облече якето 
си и спокойно се излегна на стола, обхождайки с поглед всички светещи 
точици, разпръснати над него.

След три дни установи, че ежедневието му се повтаряше отново и 
отново, тъй като тръпката от откривателство, която получаваш, когато 
заживееш в такава къща вече беше отминало. Заключената врата на 
мазето не беше особено трудна за разбиване, но когато в крайна сметка 
успя да я разбие разбра, че то крие само стари дрехи, прашни буркани и 
много ненужни и съвсем немистериозни вещи.

На петия ден той взе тефтера си и започна да пише разочарован: 
«Очаквах някакво приключение. Винаги съм се надявал на това. Вещици, 
обаче няма. Не открих трупове в мазата, нито мистериозни кървави петна. 
Не усетих чуждо присъствие и пропукванията на стените и вратите, които 
чувах от време навреме, бяха крайно незадоволителни. Нищо тежко не 
падна върху мен. Нищо не се опита да ме убие. Никой не шепна в ухото 
ми, докато спях и вечер не чувах скърцане на вериги и стонове. Трябва 
да призная, че съм разочарован. Никога, обаче не е твърде късно, за да 
бъде пропит пода с миризмата на кръв и никога не е твърде късно, за едно 
мистериозно обесване. Дойдох тук, с цел да стана писател. Може би няма 
да успея в общия смисъл, но поне със заминаването си ще напиша една 
красива, мистериозна история, пропита с кръв, мирис на изгорели свещи 
и романтика. Тази история няма да се публикува или преразказва дълго, 
но поне ще пропие в стените и в пода и в скърцащите прозорци.»

Твърдо решен да напише историята както трябва, още същия ден 
махна бушоните на цялата къща. После запали свещи навсякъде и накрая 
доволен от добре свършената работа се обеси над скалите.

Ян — Николай Ян Лечев, 9. б
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Есента на листата

Дърветата застинали в своя унес, оголени и тъжни, от време навреме 
леко допират глави, навярно прошепвайки спомен за лятото. Забързан в 
есенния хлад с усещане за зима, подсилено от студения дъжд, вървя между 
локвите — коктейл от мръсно жълто и бяло, подправено с кал — сътворен 
от строителния гений и доставен от местните строежи. Съзирам листо 
понесено от вятъра, откъснато от другите полегнали върху пръстта на 
близката градинка. Вятъра го спуска и водата го понася към шахтата на 
близкия канал. Струва ми се, че то се обърна и погледна за сбогом към 
другите. Самотно в своето безсилие бе понесено отново, завъртяно няколко 

пъти и потопено в 
дупката на своето 
забвение.

Дали от 
неприятното усещане 
за студ или от 
самотното отнесено 
листо, аз се замислих 
за дърветата, листата 
и хората. Защо идваме 
и как си отиваме, 
какво сме оставили 
на тази земя. Всички 
ние имаме своята 
пролет, пролетта 
на зараждането на 
живота, пролетта на 
слънцето, пролетта 
на радостта пролетта 
на надеждите. 
Раждането, святото 
тайнство на природата. 
Какво е животът?

С първите лъчи 
на пролетното слънце 
се раждат те, децата на 

дървото, пролетните пъпки се къпят за първи път в любящата роса и лека-
полека, ден след ден, те се разлистват и отварят да погледнат шарения 
свят със своите прекрасни детски зелени очи. Ден след ден, неусетно в 
своята радост, упоени от лъчите на слънцето, окъпани от ласкавия дъжд, 
приспивани от песните на птиците, те порастват.
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Идва лятото. Тогава те учудено разбират, че освен ласкавият дъжд в 
живота има и студени градушки, които безмилостно удрят, които пробиват 
ледени дупки в ранимата душа на листата. На следващите дни, макар и 
смутени, те отново изправят своите телца, за да се видят със слънцето. 
Знаят за топлите му прегръдки, за неговата нежна ласка, но не знаят за 
огнените му езици, които обезсилват и те карат да потръпваш от немощ, 
без дъх, вечер заспивайки с обгорена снага.

И така дните вървят, следвайки своя ход, изпълнени с тайнства 
— топло утро след студена вечер, буря след прекрасен ден… и лятото 
отминава.

Идва есента на листата, обзема ги някакво спокойствие сякаш 
всичко застива в монотонност. Наглед уж всичко си е пак същото, но защо 
ли слънцето някак си уморено ги събуждаше и те се изправят в някаква 
протяжност, затоплени от усмивката му. И така отново, ден след ден… 
докато пак дойде промяната — нощна буря, вълнуване, трепет от всички 
страни, оглеждайки се тревожно, те някак си заспаха. На сутринта се 
събуждат с усещане за нещо безвъзвратно изгубено — в тъмната нощ много 
от тях са си отишли с нечуто «Сбогом», отнесено от порива на вятъра. И 
нещо странно — уморените лъчи на слънцето не скачат по тях със своите 
игриви зелени отблясъци, старостта ги беше обагрила в жълто. И така 
отново, ден след ден, пожълтели и сухи от намалелите сокове на живота, те 
си отиват едно по едно. Политайки, те знаят, че с красотата на своя полет, 
полюшвайки се леко от последните закачки на вятъра, те освобождават 
място за нов живот, за пролетта на неродените листа и полягат тихо, там 
долу при другите, смълчани в своето смирение.

Отново вървя между локвите, мислейки за есента на листата, 
разминавайки се със забързаните хора. Защо ли, оставам с усещането за 
нещо познато…

Александър Неделчев, 11. в
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Старият мъдрец
(Притча)

Някога в едно село живеели хора на различна възраст. Най — старият 
от тях, дядо Алексей, живее сам на един хълм. Той имал невероятна дарба 
— да предсказва бъдещето, но никой не му вярвал.

Един ден дядо Алексей казал:
— Старият скъперник в селото ще си купи една необичайна кокошка. 

Кокошка, която ще снася златни яйца.
Естествено никой не му повярвал и го игнорирали, защото никой не 

бил чувал за кокошка, която снася златни яйца. Но след няколко дни така 
и станало. Скъперникът си купил кокошка, хранил я, грижел се за нея, а тя 
снасяла по едно златно яйце всеки ден. Но скъперникът се замислил:

— Ако заколя кокошката си, сигурно в нея ще намеря някое голямо 
съкровище и ще стана най — богатият на света…

Той дълго мислил и накрая заколил кокошката, но тя не се 
различавала с нищо от другите кокошки. Така старият скъперник останал 
без кокошка и без златни яйца.

Дядо Алексей се оказал прав, но хората още мислели, че той е лъжец. 
След време той отново имал видение: златокосото девойче, Пиерета, 
тръгнала до пазара да продаде едно гърне с мляко, но не внимавала и 
счупила гърнето с мляко. Дядо Алексей решил да предупреди Пиерта, 
затова отишъл в селото.

— Пиерета — казал той — да внимаваш следващия път, когато 
отиваш на пазара да продаваш гърне с мляко, защото късметът ти може да 
ти изиграе лоша шега.

— Ха! — отговорила тя — Аз винаги съм внимателна, така че не се 
притеснявай.

На другия ден Пиерета тръгнала по пътя за пазара и си мечтаела 
какво ще направи с парите от продаденото мляко:

«С парите ще си купя яйца, после ще ги дам на кокошката да ми 
излюпи пиленца. Пиленцата ще пораснат и ще станат кокошки. Ще 
продам кокошките и ще купя тлъсто прасе. Ще го храня, то ще наедрее, 
после ще го продам за много пари. Какво ли ще ги правя? Аз знам! Ще си 
купя хубава крава с малко теленце»…

И така както си мечтаела, тя подскочила от радост, изтървала гърнето 
с мляко и то се счупило. Така Пиерета се сбогувала с яйцата, пиленцата, 
кокошките, прасенцето, кравата и теленцето. Дядо Алексей пак се оказал 
прав, но само Пиерета му повярвала.

Старият мъдрец, така и така бил в селото, решил да мине през 
хлебарницата, за да си вземе хляб. Там се срещнал с двама скитници, 
първи приятели, които чули за неговата дарба и решили да му зададат 
един въпрос:

— Хей ти! Ела насам и кажи на мен и моя най — добър приятел какво 
предвиждаш за нашето бъдеще?
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— Хмм — помислил си дядо Алексей. — Точно вас сънувах миналата 
вечер.

— И какво видя? — запитали в един глас двамата скитници.
— Сънувах, че вие двамата сте на един бряг и се разхождате. Но 

всъщност търсите храна — изведнъж виждате една стрида. Започвате да се 
карате кой да я вземе, но…

Тук единият от скитниците го прекъснал и казал:
— Ха-ха! Не ни карай да се смеем. 

Нищо не може да застане пред нашето 
приятелство нито жена, нито пари, пък 
най-малко заради една стрида. Тръгвай 
си не искаме да те слушаме!

Дядо Алексей си заминал и 
оставил двамата скитници.

На другия ден скитниците 
решили да отидат да ловят риба. Но тъй 
като нямали нито въдици, нито пари за 
лодка, решили да поседят на пясъка. 
На обяд станало непоносимо горещо. 
Скитниците тръгнали да се връщат 
към селото и изведнъж едновременно 
видели една стрида. Започнали да 
спорят кой да я вземе. Половин час 
се обиждали и можели да продължат 
още, но дядо Алексей дошъл и ги 
прекъснал.

— Хей! Ти откъде се взе? — 
попитал единият скитник.

— Няма значение! — казал втория 
— Не можем да решим кой да изяде 
тази стрида.

Дядо Алексей се засмял, взел 
стридата, отворил я, изял я набързо 
и подал на двамата приятели по една 
половина от черупката.

— Ето сега няма за какво да спорите. Както виждате черупките са 
напълно еднакви, така че…

Скитниците изумени го прекъснали:
— Ами… стридата (месото)?
— Е… този път тя остава за мен! Справедлива награда за точно 

предсказание! Ако не се бяхте скарали, нямаше да ме търсите за арбитър. 
А можехте да не се карате, ако ме бяхте послушали и сами да си решите 
спора.

Тази история променила отношението към дарбата на мъдреца.
Божидар Иванов, 11. г
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Приказка за слънчевия изгрев
«Цялата красота на Вселената е нищо,

ако нямаш с кого да я споделиш…»

Някога, много отдавна, в една епоха, която никой не помни, в 
една част на света, която никой не познава днес, живееше един младеж. 
Наскоро излязъл от детството си, той обърна поглед към света наоколо и 
сърцето му се зарадва. Той обикна цялата негова красота. Красота, която 
никой не виждаше, скрита в малките неща, които хората толкова често не 
забелязват дори и днес. Колкото повече растеше младежът, толкова повече 
се удивляваше той на тази красота и я заобичваше все повече. Красотата 
на живота. Най-хубавото нещо, което съществуваше на този свят.

Всяка една частица от него беше съкровище за младежа. Той 
живееше самотен в една малка къща, близо до морето. Често обичаше да 
застава на верандата си, загледан в бягащите му по цялата повърхност 
вълни, отразяващи слънчевите лъчи. Струваха му се като живи — понякога 
тихичко докосваха брега и се оттегляха, като старец, люлеещ се на стола 
си. Понякога сякаш се бореха — мятащи се една в друга, опитвайки се да 
се издигнат още по-високо, когато стигнеха брега, силата им хвърляше 
хиляди пръски във всички посоки. Друг път се събуждаше рано сутрин, само 
за да се наслади на изгрева на слънцето. Докато нощта бавно отстъпваше 
мястото си на новия ден, той отново беше там, вперил блесналите си очи 
на изток към хоризонта, където очакваше да се роди красивото златно 
слънце. Понякога просто се разхождаше по плажа, докато не се умореше 
и не се проснеше върху пясъците. Загледан нагоре към лазурното небе, 
слушайки крясъците на чайките край него и нежното докосване на вълните 
към брега. В такива моменти той просто затваряше очи и оставаше да лежи 
там, потъвайки в тази красота на света, който толкова много обичаше. 
Всеки такъв момент за него беше безценен.

Понякога той отиваше в гората, намираща се недалеч от брега на 
морето. В момента, в който преминеше границите й, той сякаш минаваше в 
един друг свят… макар че всъщност беше частица от същия. Величествените 
дървета гордо се изправяха навсякъде около него, вдъхвайки някакво 
странно чувство за достолепие, за мъдрост, за някакво познание, придобито 
с времето, толкова старо, че сякаш бе останала само сянката от спомена. В 
короните им всякакви птици бяха свили гнезда, където писукаха малките 
им, докато майката не дойдеше да се погрижи за тях. Сърни, елени, дори 
вълци често идваха съвсем спокойно край младежа да се хранят, сякаш 
го познаваха и не се страхуваха от него. За тях той беше стар приятел, 
почти като техен брат, с когото споделяха света си. Когато погледнеше 
в очите на някое от тях, младежът сякаш виждаше в този поглед сбрана 
цялата Вселена. През гората минаваше неголяма река, край която той 
често ходеше. Обичаше да поседне на някой голям камък, обгърнал с ръце 
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коленете си и подпрял брадичка върху тях, просто да послуша ромоленето 
на планинския извор. След известно време той ставаше и се отправяше 
обратно към къщата си край морето. Вятърът, който люлееше дъбовите 
клони, докато той вървеше, беше песен за него, шепнеше, разказваше му 
на някакъв странен език, който той не познаваше, но… някак си разбираше. 
Дълбоко в себе си.

Целият му живот всъщност напомняше приказка, която нямаше 
начало, в която нямаше нищо зло, толкова непонятно красива и приятна, 
сякаш не беше реалност. И затова изглеждаше толкова странно… може би 
нещо липсваше. Той започна да усеща това. Цялата тази красота, която 
преди беше толкова пълна, съвършена… сега сякаш бе незавършена. Каза 
си, че това е само временно усещане. Опита се да го отхвърли, да не му 
обръща внимание. Започна да прави нови неща — често влизаше в морето 
да плува, а сега започна да се гмурка и да търси интересни черупки на 
миди. Издялкваше къщички от дърво за птиците в гората, които все още си 
нямаха дом. Пишеше стихове, в които възхваляваше всичко онова, което му 
носеше радост. А понякога просто си подрънкваше на една малка китара, 
унесен дълбоко, потънал някъде надалеч в своя свят. Но въпреки всичко, 
това странно чувство на пустота не изчезна. Напротив — незнайно защо, 
но то ставаше все по-силно с времето. Младежът се натъжи. Всичко онова, 
което обичаше, сега бавно, но сигурно губеше красотата си. Той си каза, че 
трябва да направи нещо. Не можеше да я изгуби. Всичко това беше заради 
едно нещо, което липсваше. Реши да тръгне на път, с надеждата да намери 
това, което можеше да върне красотата на света му. Мисълта, че трябваше 
да се раздели с всичко около себе си, го натъжи още повече. Но нямаше 
как другояче да постъпи. И така, една ранна сутрин, след като погледа за 
последен път изгрева на слънцето, след като послуша за последно шума 
на морските вълни, след като тръгна през гората и остави зад себе си 
вековните дървета, ромолящата рекичка и приятелите си животни, той 
тръгна на път. Не знаеше накъде върви, но нямаше значение. В крайна 
сметка всички пътища водеха до едно и също място, стига да ги следваш 
със сигурна крачка.

И така, вървейки безспирно, без да се отклонява от пътя си, младежът 
накрая пристигна в едно неголямо градче, разположено на брега на една 
голяма река. Докато навлизаше в него, той се загледа в лицата на хората. 
Мрачни, навъсени, измъчени, терзани от нещо вътре в тях. Самите те 
бързаха нанякъде, без да обръщат внимание на нищо около тях. Един 
такъв човек грубо изблъска младежа и едва не го събори на земята, докато 
вървеше по улицата. Той благоразумно се дръпна встрани, но беше силно 
учуден. Защо ли тези хора бяха толкова намръщени? Какво беше това 
непонятно усещане, което се излъчваше от тях, и сякаш помрачаваше 
цялата светлина на деня? Не можеха ли да видят цялата тази красота 
около себе си? Той продължи да върви нататък. Слънцето вече бе близо 
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до другия край на хоризонта. Скоро щеше да се стъмни. Искаше му се да 
спре за момент някъде и да си отдъхне за през нощта. Реши да попита 
един ковач, който размахваше тежък чук пред дюкяна си, оформяйки 
нажежено желязо, от което хвърчаха огнени искри. Той тръгна към него, 
но ковачът вдигна за момент глава, избърса потта от челото си и очите 
им се срещнаха. Черни, като мрачни тунели, безжизнени… празни. Нищо 
нямаше в тях. Нищичко.

Нещо вътре в него трепна болезнено, и той се отказа да го заговори. 
Ковачът задържа погледа си върху него още няколко секунди, след което 
изръмжа и отново заразмахва тежкия чук. Светещото желязо сякаш 
изстена от болка.

Младежът продължи да върви по тесните прашни улици на града. 
Споменът за погледа на този човек продължаваше да го преследва. За 
момент си беше помислил, че ако пропадне в тези очи, няма да стигне 
дъното никога. «Защо?» мислеше си той отново и отново, докато вървеше. 
Без да осъзнава накъде върви и накъде отива. Просто не разбираше.

Изведнъж нечия ръка го удари силно отзад по тила. Той се препъна, 
и се строполи тежко в калта. Трябваха му няколко секунди, за да осъзнае 
какво става. Опита се да се изправи, но последва нов удар. Ръката го обърна 
по гръб и прерови набързо джобовете му и връхната му дреха. Последното 
нещо, което успя да види през замъгления си поглед беше присвито, 
изкривено от злоба лице. И същите онези черни очи. Усети как го удрят 
отново през лицето и изпадна в безсъзнание.

* * *
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Когато се свести, вече беше притъмняло. Той се надигна бавно от 
мястото, където беше паднал. Усети засъхналата кръв по лицето си. Леко 
го докосна с пръстите си и трепна, щом те се допряха до отворената рана. 
Беше започнало да вали. Никой от хората, минали покрай него, не беше 
дошъл да му помогне. Никой. Сега по улицата не се виждаше жив човек. 
Пусто и безлюдно място. «Защо?», помисли си той отново, след което 
бавно се изправи на крака. Нещо друго го болеше вече, и това не беше 
лицето му, а онзи малък трептящ мускул в гърдите…

Притъмняваше. Слънцето явно беше залязло отдавна, защото небето 
беше тъмночервено, преливащо в тъмносиньото на настъпващата нощ. 
Дъждът все така продължаваше да вали проливно и капките отскачаха 
от керемидите на околните къщи. Младежът тръгна отново, но този път 
в друга посока. Не искаше да остава повече тук. Искаше да се махне. 
Възможно най-скоро. Какво беше станало с всички тези хора?

Той продължи да върви. Стигна до края на града и видя пред себе си 
ниска каменна ограда. Два дъба, чиито клони се люшкаха леко от вятъра, 
бяха надвиснали над нея. А на мястото, където те образуваха заслон от 
дъжда, той видя един седнал на земята старец, подпрял гръб на оградата. 
Прииска му се да отиде и да седне при него. Усещаше някаква странна 
топлина, която го привличаше. Вгледа се в очите му и видя нещо различно. 
Не онази празнота, която бе съзрял при предишните си две срещи, а нещо 
друго… светлина, примесена с болка. С бавни стъпки той отиде и приседна 
до стареца.

— Здравей! — поздрави го той.
— Здравей! — уморено му отвърна старецът. — Откъде идеш?
— От много далеч.
— Защо си напуснал дома си?
— Тръгнах да търся нещо. Преди всичко около мен беше красиво, 

имаше смисъл, беше толкова прекрасно… Сега то избледнява, изчезва. 
Тръгнах да търся това, което ще върне красотата на света ми.

— Така значи! — въздъхна тежко старецът. — А намери ли го?
— Все още не.
— Какво срещна, когато мина през града на хората?
Той се поколеба за миг. Затвори очи и отвърна бавно:
— Не знам.
— Мисля, че аз знам — отговори му старецът.
— Така ли? Какво е то?
— Видял си злото — простичко му отвърна той. — Видял си злото, 

което живее в тези хора. Видял си, че този живот, който водят, е лишен от 
смисъл. Видял си свят без доброта.

— Защо? — попита младежът. — Какво е станало с тях? Защо живеят 
по този начин? Как изобщо го понасят?

— Те не живеят, мой млади приятелю, те просто съществуват 
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— започна старецът. — Някога, много отдавна, не беше така. Този град 
беше красив. Имаше живот навсякъде. Дървета, цветя, птици, животни… 
красота. Доброто беше навсякъде. Всички живееха щастливо. Радваха се 
на това, което имат. Грижеха се за него. За хората около тях самите, които 
обичаха. За всичко, което създаваха. Бяха… точно като теб. Но после… 
после всичко се промени. Появи се завистта, която доведе със себе си 
алчността, жестокостта и цялото зло, което си видял. То поквари сърцата 
им. Красотата от техния свят изчезна. Започнаха да мислят само за неща 
без значение, само за себе си, и как да навредят на другите. Мислят само за 
днешния ден, без да ги е грижа за утре. Живеят, все едно че никога няма да 
умрат, а умират, все едно че никога не са живели — поклати глава старецът. 
— Освен неколцина. Те се опитаха да не позволят на злото да ги погълне. 
И то ги унищожи. Аз съм последния от тях — усмихна се старецът. Очите 
му блеснаха.

Младежът замълча. Онази странна болка в сърцето му, появила се 
наскоро, сега стана два пъти по-силна. Никога не беше изпитвал толкова 
силна болка. Думите на стария човек го пронизаха като с нож. Нещо се 
надигна в гърлото му и започна да го души.

— Как да променя всичко това? — промълви той.
— Трудно — поклати глава старецът. — Трябва да дадеш на тези хора 

частица от сърцето си. Трябва да им покажеш светлината. Но те може и 
да не откликнат на това, което им дадеш. Може просто да захвърлят тази 
частица от сърцето ти и да не пожелаят да я вземат. А тогава ще боли… 
защото никога няма да можеш да я дадеш на друг…

Двамата отново замълчаха и останаха така известно време, 
заслушани в тихото ромолене на капките дъжд. Младежът се загледа в 
небето, където вече започваха да изгряват първите звезди. Една, две, три… 
пет, десет, двадесет. Толкова ярки. И толкова красиви… но не и за него. 
Нямаше я онази предишна красота. Сега бяха като мъртви.

— Трябва вече да вървя — каза той на стареца и се изправи.
— Има и още нещо — отвърна му старецът. — Виждаш ли всички тези 

звезди на небето? Те са хората на този свят. На всеки от тях, независимо 
дали иска или не, ще можеш да опиташ да помогнеш, и да продължиш, 
ако не успееш. Но има и една звезда, която е единствена за теб. Тя ще свети 
по-ярко от всички, които си срещал дотогава. Ще разбереш, че тя е твоята 
звезда, когато я видиш… бъди сигурен. На нея трябва да дадеш не само 
сърцето си, но и цялата си душа… защото тя може да направи твоя свят 
толкова красив, колкото никога досега. Но ако не успееш… тази празнота, 
която си видял в очите на хората, ще бъде нищо пред това, което ще 
изпиташ тогава… — прошепна тихо той.

— Благодаря ти — отговори му младежът. — Сбогом.
— Сбогом — отговори старецът.

* * *



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

28

Реши да тръгне на изток. Знаеше, че там е морският бряг, и ако 
върви по него, ще се върне у дома си. Не искаше да минава отново през 
града на хората. Думите на стария човек още бяха в главата му, но… не 
беше точно сега времето. Трябваше да намери онова нещо, което да върне 
красотата на света му. Трябваше да намери своята звезда. Защото иначе… 
празнотата щеше да го погълне.

Когато стигна морето, вече се развиделяваше. На хоризонта вече се 
виждаше светлата ивица, предшестваща раждането на новия ден. Чайките 
се рееха волно над тихите вълни. Вятърът леко се заиграваше с тях, сякаш 
за да им покаже, че той е по-бърз и не могат да го достигнат. А младежът 
продължаваше да върви. Стъпките му оставяха ясни отпечатъци в пясъка, 
миг по-късно заличавани от вълните. За момент му стана приятно. Всичко 
това му напомни отново какво е тръгнал да търси.

След като прехвърли едно възвишение, пред очите му се разкри 
прекрасна гледка. Дълга криволичеща пясъчна ивица, прегърната от 
морските вълни от една страна и поляна с ниска зелена трева от друга. Там, 
на пясъка се издигаше малка дървена къща, досущ като неговата. А пред 
нея стоеше изправено едно момиче, в красива дълга бяла рокля, с развети 
от вятъра коси. То гледаше някъде на изток, към хоризонта. Посрещаше 
изгрева, и неговата красота.
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Нещо в сърцето му трепна. Той се спря за миг, и остана там, където 
беше, загледан в това момиче. Изведнъж… дали беше истина, или само 
така му се стори? Цялата природа около него сякаш оживя, заблестя с 
онази прекрасна красота, която не беше виждал от толкова много време, 
затанцува пред очите му. Сърцето му се възрадва от това чувство. И все 
пак… имаше нещо различно. Все още нещо липсваше. Всичко беше както 
преди, точно както го познаваше… но липсваше. Сякаш имаше още от 
онази красота, която не беше открил. Дали беше възможно? Той остана 
така дълго време. Слънцето изгря, издигна се над хоризонта и започна 
пътя си, а той все така стоеше, вперил очи в това момиче, докато то не 
се обърна и не се прибра в дома си. Дори тогава не се помръдна. Нещо 
странно ставаше в душата му.

Няколко дни поред остана на същото място, където я беше видял 
за пръв път. Всяка сутрин тя излизаше, отиваше на плажа и посрещаше 
новия ден със същото постоянство, с което той я гледаше. Малко по малко, 
с всеки нов изгрев той осъзнаваше. Беше намерил това, което търсеше. 
Това, което даваше красотата на целия му свят, на всичко около него. Беше 
намерил своята звезда. Трябваше да направи само още едно нещо…

Той се спусна надолу по хълма. Приближи се с бавни крачки до 
нея, не откъсвайки поглед от лицето й. Докато тя се взираше в хоризонта, 
изведнъж го забеляза, обърна се и го погледна. Имаше красиви кафяви 
очи, каквито не беше виждал никога досега, в които искаше да потъне и да 
остане там завинаги. Едва сега осъзна какво всъщност беше търсил. Когато 
помежду им останаха само няколко крачки, той се спря. Отвътре душата 
му плачеше и се смееше едновременно.

— Обичам те! — промълви той.
Тя се усмихна леко, след като чу думите му. На изток слънцето ги 

освети с първите си лъчи.
— Не е хубаво да си правиш шега с подобни думи — отвърна му тя.
— Но… аз не се шегувам — едва отвърна той.
— Никога не съм срещала човек, който да изпитва такова чувство 

към някой друг — отговори му тя. — Един старец ми беше казал веднъж, 
че то е отдавна изчезнало. Почти няма надежда някой да го открие отново. 
Според него то придавало смисъл на целия живот, правело го истински 
красив. Но старите хора са си такива. Това е само легенда, една красива 
приказка, измислена от мечтатели. Как е възможно да е истина?

— Не го ли усещаш? Не почувства ли нищо вътре в себе си, когато ме 
видя? — промълви с последни сили младежът.

— Да усещам какво? — попита го девойката с изненадан тон. — Та 
ние дори не се познаваме. Да не би мислиш, че е възможно да те обичам?

Тя се обърна и тръгна към дома си, оставяйки го да гледа след нея 
докато потъваше в дебрите на празнотата…

* * *
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Той се взираше с невиждащ поглед някъде в морето, но всъщност 
виждаше само онези дълбоки кафяви очи. Не знаеше колко време беше 
вървял, без да спира, докато се върна у дома си. Не мислеше за нищо. 
Всички мисли бяха изчезнали от главата му, оставяйки само пустота. 
Погледът му беше празен. Целият свят беше станал… сив. Мъртъв. Толкова 
празен, колкото и душата му. Останала бе само онази бушуваща в сърцето 
му болка, която го убиваше бавно. Но имаше ли значение вече? Всичко, 
всичко бе свършило. Звездата на живота му бе изчезнала.

Той затвори очи. Две топли сълзи, в 
които беше събрана цялата болка на Вселената, 
се поколебаха, след което се плъзнаха бавно 
надолу по страните му. Преди да се отронят от 
лицето му и да напоят земята с горчивината 
си, той вече беше изчезнал. Болката и 
желанието му просто да спре да съществува 
бяха твърде силни. Той се понесе леко над 
красивото море и безбройните му сини вълни. 
Беше се слял с вятъра, беше станал едно с 
него. Същият този вятър, който толкова много 
пъти беше съзерцавал да гали нежно вълните. 
А на мястото, където беше стоял, остана само 
един странен камък във формата на сърце…

* * *
— Погледни, погледни ето тук. Виж 

какъв камък има тук.
— Какво е това? — усмихна се младеж 

с дълга кестенява коса, сиви очи и лице, на 
което беше изписана изненада. — Виж ти! 
Знаеш ли колко рядко се намират подобни 
камъни?

— Може би веднъж на десетки години 
— предположи девойка с дълги тъмни коси, 

падащи по раменете й, кафяви очи и морскосиня рокля.
— Много по-рядко — поклати глава младежът. — Особено с такава 

форма… ние сме късметлии.
— Не мислиш ли, че не е случайно, че е точно с форма на сърце? — 

усмихна се и девойката.
— Може би да, може би не. Има ли значение? — попита той й се взря 

в очите й.
— Няма. Има значение единствено това, че те обичам — прошепна тя.
Той я прегърна леко през кръста и нежно я целуна. Вятърът, който 

досега само подухваше леко, изведнъж стана по-силен и развя дългите 
коси на девойката. А на изток новото слънце се издигна над хоризонта, 
усмихна се и обля двамата със своята красива светлина…

Емил Торофиев, 11. в
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Къде е цветето?

— Мамо, ти се прибра!? От кога те чакам. Искам да ти покажа нещо. 
Ела!

Къде е цветето? Цветето го няма! Намерете го! О, Господи! Къде е 
цветето?

Всички търсеха цветето. Но то бе толкова малко, че никой не го 
забеляза.

— Мамо, изгубих цветето! А толкова исках да го видиш!
— Не плачи! Какво толкова? Това е просто едно цвете. Има толкова 

други красиви цветя. Ще си вземеш от тях.
— Не, мамо! Това цвете е вълшебно, нали ти казах! Мое си е. Трябваше 

да бъда по-внимателен. Сега някой ще го намери и ще го погуби.
— О, миличък! Всички цветя са вълшебни, не само това. Повярвай ми!
— Не. Не е истина. Другите цветя са си просто цветя. Изобщо не 

са като моето цвете! То се усмихва и ухае така приятно! И, когато види 
слънцето, проговаря!

Майката се усмихна, поклащайки глава и изпрати момченцето 
да спи. Тя не разбираше за какво вълшебство й говореше то. Детето се 
приготви за лягане, но не спираше да мисли за цветето си. Преди да заспи, 
то коленичи под прозореца в стаята и плачейки се помоли вълшебното 
цвете да се намери:

— Звездички, моля ви върнете моето цвете! Небе, ти, което имаш 
толкова много неща, за какво ти е цветето ми? Имаш си звезди, имаш си 
слънце, имаш си птици. Остави ни поне цветята. Аз само моето цвете си 
имах. Върни ми го!

Но ден след ден отминаваше, а никой не виждаше цветето. А то си 
беше там. Но бе тъй малко, че само онзи, който наистина се нуждаеше от 
него, можеше да го види.

— Мамо, мамо! Намерих цветето! Но е увехнало. Моето цвете! Не 
мога да повярвам.

Детето не спираше да плаче, без да осъзнава, че това не е вълшебното 
цвете — то никога нямаше да увехне. Но бе тъй малко, че никой не го 
забелязваше.

Измина много време. Момченцето порасна. Беше забравило вече 
своето цвете. Забрави и за вълшебството, което притежаваше. Скоро 
замина надалеч от своя дом. А там остана само майката. Тя много страдаше 
за сина си. Не искаше да се разделят. Но той й бе обещал да се върне, 
когато намери това, което търси. Така съдбата ги раздели за безкрайно 
дълго време.

Един ден майката видя цветето. То бе толкова малко! Съвсем 
мъничко! Беше паднало зад бюрото на момчето. И, може би, никой нямаше 
да го види, ако не бяха отместили бюрото. Жената взе цветето и го занесе в 
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кухнята. Започна да се грижи за него. Да го полива, да почиства листенцата 
му. И ето че цветето порасна. Започна да се усмихва. Наистина! Жената 
не можеше да повярва. Цветето се смееше и завладяваше цялата стая с 
аромата си. А когато слънцето се промъкваше през прозорците, цветето 
започваше да говори.

— Господи, наистина е вълшебно! А аз не вярвах — казваше си 
майката.

И така, за нея, неусетно мина времето, през което сина й го нямаше. А 
той не се отказваше и продължаваше да търси… но не знаеше какво. Може 
би искаше да намери друго цвете, притежаващо такова вълшебство. Но 
бе забравил, че като неговото цвете 
няма никъде другаде по света. И като 
не намери нищо, сломен се завърна 
у дома, където го чакаше щастливата 
му майка. Тя го посрещна и веднага 
започна да му разказва за цветето — 
как го е намерила, как се е грижила 
за него и как наистина е повярвала 
във вълшебството му. Но, когато 
влязоха вътре и отидоха до мястото, 
където трябваше да е цветето, те с 
ужас видяха, че го няма.

— Е, мамо? Всичко е лъжа. Защо ми наговори тези неща? Знам, 
че не искаш да заминавам отново и ме караш да повярвам в нещо 
несъществуващо. Не си ли спомняш, че преди време самата ти ме отказа 
да вярвам в това цвете.

— Но, сине! Цветето наистина бе тук. През цялото време, в което те 
нямаше. О, милото цвете! Какво ще правя без него?

И майката заплака. Толкова й бе мъчно за цветето. Независимо, че 
имаше безброй други цветя, те не бяха като това.

Но цветето си беше там. Винаги щеше да бъде. Просто отново беше 
се скатало някъде и бе станало тъй малко, че никой да не го види. Сега то 
не беше нужно на никого. Синът и майката отново бяха заедно. Та за какво 
им бе едно цвете? Вярно, то наистина бе вълшебно. Но вълшебството се 
криеше в това да дарява надежди на хората, когато оставаха сами. Да ги 
подкрепя! Да им подарява усмивки, когато няма кой да им се усмихва, да 
разговаря със слънцето и да кара всички да черпят от енергията му.

Всеки си има едно такова цвете! Но когато не се нуждаем от 
нещо, често го забравяме. За това цветето става толкова малко, че да не 
го виждаме, когато не ни е нужно. Но то винаги е с нас. Трябва само да 
повярваме във вълшебството му.

Любомира Петева, 11. г
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Зимата дошла е

Утро е. Бавно отварям очи и показвам глава изпод топлата завивка. 
Бррр, студено е! Чувам как някой, тихо чука по капчука. Хладничко е, но 
любопитството над мен надделява. Ставам бързо и вдигам със затаен дъх 
белите щори, на тъмната стая и ооо… Зимата дошла е!

Навън снежинки бели танцуват валс, всичко е тихо и спокойно, 
вкочанено от студ или просто заспало.

Бялата кралица покрила е всеки навън. От зелената дрешка на 
близкото борче няма и следа, сега то е с ново бяло кожухче. Колите са 

завити с бяла пеленка, а съседските 
къщи сякаш са се сближили една до 
друга, за да могат да се сгреят. Настъпи 
и един от любимите ми сезони.

Бързам. Обличам любимия 
пуловер, топлия панталон и чорапки. 
Палтенцето и ботушките вече ме чакат 
пред вратата. Шалчето и шапката, 
моите първи другари, вече са с мен или 
по — скоро аз в тях.

Прескачайки по няколко 
стъпала, бързам да изляза, да направя 

първите си бели следи и да се разходя измежду снежинките и хората.
Ееех колко е приятно! Подухва тих ветрец, а снежинките падат ли, 

падат.
Правя малък пирует, скок и хоп… Вече съм на улицата.
Хората са навън, но странно защо, все още е тихо. Дали са затаили 

дъх пред малките парашутисти или им е студено?! Продължавам да вървя 
с бавна стъпка и стигам до сърцето на града.

Там не е толкова тихо. Вече хората сякаш са преодолели 
първоначалното стъписване и се опитват да се насладят на мига с всички 
сили.

Чува се детски смях. Възрастни се събират на групички и разговарят 
оживено за снега, за зимата, за празниците. Наоколо се носи духът на 
предстоящата Коледа.

Навън е весело и аз се чувствам така. Освен хората, и животните са 
се показали навън. Куче весело подскача и се опитва да улови снежинка, 
котенце недоволно изтръсква крачка, а две врабченца се гушат и 
наблюдават падащият сняг.

Хората са щастливи, животните също, а аз не съм се чувствала 
толкова добре отдавна. Спокойна, чиста и нова съм. Иска ми се и аз като 
малките, бели принцеси, да летя високо и да правя пируети в ритъма на 
валса.

Желая неизменно този сезон да не свършва! А Вие?
Петя Белчева, 9. ж
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От всичко бягаме, дори от себе си…
А слънцето е близко. А слънцето е в нас.

Запознах се с няколко истории, свързани с това как живеят хората. 
Не ми хареса нищо. Животът им е много скучен, не ми хареса. Явно 
въображението ми не спира да играе и аз не мога да си обясня как може 
да се живее толкова скучно. Как може 
да се будиш и да не виждаш светлото на 
деня? Как може да погледнеш морето и 
да не почувстваш силата му? Как може 
да виждаш красота, а да не я усещаш? 
И така… живеят си хората — просто, 
неспокойно, грозно.

Но имаше една история… за едно 
момиче, за едни приятели, за една 
любов. А то в света всичко било любов. 
Така ми казаха.

Живяло си момичето и се усмихвало, живяло си и си мечтаело за 
приказен свят, за принц, за каляска, за бална рокля. Живяло си спокойно и 
напрегнато. Спокойно, когато мечтаело, напрегнато, когато се сблъсквало 
с неприказния свят. Но усмихнато.

Било им лесно на децата да се смеят. Така са ми казвали. Било им 
лесно да са спокойни. Колко му е да си спокоен — едно слънце, плаж, игра 
— спокойствие. На децата им разказват приказки, но защо на големите не 
им дават приказки.

А момичето било така весело, красиво, лъчезарно, обичливо… и още 
петнайсет по толкова добри качества. Само един недостатък — приказката. 
Е, ама става дума за една любов, за една мечта. Къде ги има тези неща — не 
са ли само в приказките?

«…Колко красиво, колко красиво беше, знаете ли!? Там видях 
най-синьото небе, най-хубавото море, най-яркото слънце. Не обичам 
да разказвам за това, защото хората не могат да го почувстват и го 
омаловажават. Но беше невероятно. Заведоха ме насила на този остров. 
Не исках да отивам, защото всичките ми приятели бяха тук. После пак 
насила ме върнаха, защото една неописуема любов остана там. А след 
това не помня вече. Изтрила съм всичко друго от моя живот. За какво ми 
е да помня нещо скучно, след като имах истинска приказка. След като 
почувствах онова, което никой не може да почувства, ако не се влюби, ако 
не обича. Сега няма любов, сега няма и приятели, а аз си плача, няма и 
усмивки вече. Защото, когато една мечта се осъществи, тя изчезва и го 
няма красивото в нея. Защото, когато се влюбиш и си тръгнеш, любовта 
умира. Защото, когато сънуваш и се събудиш, сънят се забравя. Живея си 
безлично, скучно. Трагедия е, че не обичам някого. Но пък е невероятно, 

Памела-Мартина, 10. в
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че се научих да обичам всичко около мен — слънцето най-много, морето, 
небето, птиците, цветята, водата, планините, животинките, дъжда, 
малките бебета. Не чакам да се повтори моята приказка, защото знам, че 
нищо не се повтаря. Но се надявам поне да не спирам да я сънувам, да не 
я забравя, да не спра да мечтая, да не спра да чувствам. Трагично е да не 
чувстваш, странно е — все едно те няма. И сега, като се замисля, няма да 
плача повече, макар че и сълзите си обичам. Те показват, че съм жива.»

Много странно момиче. Всъщност май запази за себе си най-
хубавото. Но и в тайните се крие красота. В тишината има красота. Целият 
живот е хубав, целият живот е приказка. Какво пък?

Та… момичето се влюбило, рисувало по пясъка с длани. Но после 
всичко свършило.

Но не бяга. И от себе си не бяга.
А слънцето е близко. А слънцето е в нас.

Любомира Петева, 11. г

Дъгата

Обичам слънцето, което ме кара да 
се усмихвам. Обичам дъжда, който измива 
сълзите от лицето ми. Но най — много 
обичам дъгата — сътворена от слънцето и 
от дъжда. Радвам се на живота! Усмихвам 
се!

И нищо не може да ми донесе повече щастие от това да видя как 
слънцето изгрява, а след това бавно и нежно залязва зад пухени облачета. 
В слънцето се крие символа на обичта, на надеждата… Кой би могъл да 
живее, без да черпи от лъчите му! Ах, какво вълшебство е слънцето!

Ами дъждът?! Дъждът е толкова невероятно нещо. Гледаш го и си 
мислиш как може така красиво да са подредени капките. Едновременно 
се спускат от небето и небрежно падат на земята. Нима дъждът не е 
олицетворение на приятелството? Капчиците са като неразделни другари, 
устремени към една цел. Ах, колко е красиво!

Но аз наистина обичам най — много дъгата, която е събрала в себе си 
и дъжд, и слънце. Толкова много цветове, толкова много живот. Тя е като 
един миг от детството, защото е също толкова чиста, колкото и нашите 
спомени.

Не бих могла да си помисля, че има нещо по — красиво от природата. 
И бих нарекла всеки нов ден — чудо. Ах, колко много обичам дъжда и 
слънцето, и дъгата…

Любомира Петева, 11. г
Текстът е с поощрение на общински конкурс — «Любовта в нас».

Памела-Мартина, 10. в
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Реквием

— Знаеш ли, понякога виждам целия си живот като на филм — каза 
тя и от ъгълчетата на устата й излязоха две тънки струи дим.

След това издиша всичкия дим високо над главите им.
Очите й, обикновено студени и винаги преценяващи, сега бяха 

добили онзи леко вцепенен и отнесен поглед, който само някой много 
надрусан придобиваше. Той винаги беше смятал, че тя вижда през него, 
вижда неща, които той дори не можеше да си представи. Загледа се в 
лицето й — не беше непременно красива, но нежните й черти и най-
вече тези очи, черни като безлунна нощ и бездънна яма, винаги го бяха 
очаровали и опиянявали. Може би я обичаше, може би всъщност тя беше 
най-истинското нещо, което му се беше случвало, но той така и не се беше 
замислял за това. Не беше и в състояние. Просто цялото му същество 
усещаше, докато я наблюдаваше унесено как пали поредната си цигара, че 
няма по-красив жест от този. И това му беше достатъчно.

Години по-късно безброй пъти се опитваше да я опише, започваше 
един и същ разказ по хиляда различни начина. В крайна сметка лицата и 
спомените избледняват, само две черни очи останаха завинаги запечатани 
в съзнанието му.

Изведнъж се сепна, когато усети, че тя го наблюдава. Нямаше нужда 
да говорят, думите винаги са били излишни между тях, дори понякога 
вредни. Разговаряха дълги часове прескачайки от тема на тема, защото 
блуждаещите им от ефекта на различни наркотици съзнания не успяваха 
да се концентрират задълго над едно нещо, а след това просто замлъкваха. 
И се радваха на компанията си и взаимната отнесеност. Сякаш я познаваше 
цял живот, и сякаш я срещна вчера. Така и не успя да я опознае напълно, 
тя винаги беше загадка, винаги имаше нещо, което премълчаваше.

След малко тя отмести погледа си от него, за да надигне бутилката и 
да изпие последната глътка.

* * *
Белият прах мина през тръбичката и той почти усети как се 

разпространява в цялото му тяло. Усмихна се, като се сети колко обичаше 
тя това чувство. Сякаш пропадаш и летиш едновременно, сякаш ти бият 
адреналин венозно. Сякаш се движиш с бясна скорост и едновременно 
с това не помръдваш. Диво сърцебиене. Адреналин, не кръв. Треперещи 
ръце, които чертаят поредната линия.

Всеки път беше различно.
И дори вечерите, прекарани във висене над тоалетната чиния, 

неадекватността, главоболието, гърчовете… Нищо не беше в състояние да 
скърши полета.

Тя стоеше до него и се смееше истерично. Отново всеки от тях беше 
потънал в свой собствен свят, бяха заедно, и все пак някак поотделно.
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Тя вярваше, че взима съзнателното решение да бъде свободна. 
Нейният начин да се чувства жива, да усеща света около себе си, да вижда 
красота. Бягаше от глупавите ежедневни проблеми, от поученията, от 
пътя, по който беше принудена да върви. Бягаше от всички ограничения и 
чупеше оковите на възможното, на «правилното». И го правеше колкото 
можеше по-често. Понякога даже се напушваше и след това пиеше до 
безсъзнание, седейки на парапета на балкона на своя апартамент. Той 
беше високо, достатъчно високо, за да се чувства сякаш докосва облаците. 
А когато погледнеше надолу, виждаше целият свят в краката си, обвит в 
пелена дим.

Мечтаеше, преди да падне, да полети, поне за миг.
Една от тайните, които пазеше дори от него. А ако той знаеше… може 

би щеше да опита да спре, да се спаси, може би щеше дори да помогне и 
на нея.

* * *
А цигарата догаряше почти недокосната в пепелника.
Парчетата стъкло от чашата още стояха разпилени по пода. Спомени 

минаваха като на лента, през мъгла, и той се усмихна леко.
Понякога смъртта идва толкова неочаквано, че дни наред човек не 

може да я осъзнае.
Не валеше ли…? Би трябвало да вали, в такъв ден почти се очакваше 

да е така. Очакваше се и той да се облече в черно и да застане редом до 
семейството и приятелите й до отворения ковчег, за да я види за последно. 
Но как би могъл да застане сред тях, тълпа страдащи и невярващи хора, 
изумени от истината. Никой не го очакваше. И как биха го очаквали — 
добро момиче, от добро семейство, нали така казваха често по медиите 
изумените от подобни трагедии близки и познати. Само той знаеше 
истината за нея, знаеше, че тези неща не означават нищо, че тя не е просто 
поредната предозирала наркоманка, засегната от най-големия бич на 
своето поколение, че тези неща не се случват само на някои хора.

Кога обаче тя направи преход от тревата и амфетамините към 
свръхдоза хероин? Хероинът не е експеримент, не е еднократно забавление, 
той е съдба. Сега тя беше свободна, значи може би беше време и за него да 
се освободи. И може би точно грубото връщане към реалността беше това, 
което го спаси онзи ден. Което му върна целият му живот.

* * *
Наркотиците влизат под кожата. Човек лесно се пристрастява към 

усещанията и емоциите, които му дават. «Единствената красота, която 
този грозен свят ни предлага», така казваше тя.

«Защо в твоите разкази винаги един от героите умира?» — беше я 
той попитал веднъж.

«За да се научат другите да живеят.»
Симона Андонова 11. б
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С душа на дете

Дневниците са едни от малкото неща, които остават непокътнати 
от времето. Неизпепелени от всепоглъщащия огън. Чувам клишета 
навсякъде. Чета за тях по книгите, виждам ги всеки ден със собствените 
си очи. Недоизречени думи, недоизказани чувства, напразно пропиляно 
«Обичам те». Егоизмът и любовта не са най — подходящите спътници, но 
обикновено са принудени да вървят заедно в една неизменна посока.

Вали. И непрогледна тъмнина, мъгла, толкова гъста, че сякаш трябва 
да я разрежеш с нож, за да си проправиш път.

Няма никъде утеха, няма никъде надежда, не се вижда така 
характерната за оптимиста светлина в тунела.

И нямам миг покой. Нервно крача от стая в стая, една и съща площ, 
която изминавам по няколко пъти всеки ден, надявайки се на промяна, 
която да замени скучното ми ежедневие, да създаде един нов свят и да 
окрили мечтите ми, да подхрани въображението ми.

Рисувам думите, изпипвам ги, опитвам се да ги почувствам. Да ги 
усетя как се плъзгат по езика и преминават надолу по гърлото ми. Крайна 
дестинация: сърцето. Къде обаче ще стигнат, това вече не знам. Мога 
само да се надявам, че ще ми донесат дори една малка частица от така 
жадуваната топлина.

Вплетена съм във времето с нишки, здрави като паяжина, и също 
тъй нежни. Не мога да заспя, да чувствам, да живея. Дори дишам трудно. 
Мъчително. С хрипове, изтръгващи се от изхабените ми дробове. Ръцете 
на старица, сълзите на света. Душата на дете. Не… Сълзите май са мои. А 
сърцето… То ли? Него отдавна вече го няма — загубих го някъде измежду 
хилядите профучаващи коли навън и стотиците хора, с които се сблъсквам 
всеки ден. Загубих го в навалицата и не успях да го открия, колкото и да 
търсех. Сякаш в миг взе, че се стопи.

И също като Малкия Принц аз се грижех за тази капризна роза 
сякаш от това зависеше целия ми живот. И виждах кадрите и спомените 
да минават пред очите ми, но бях щастлива, защото имах моя светъл 
лъч. Моята надежда, моят смисъл, моят смях. Но както става в повечето 
приказки лъчът угасна. Пак думи. Глупави, безчувствени, ала без тях не 
може.

А аз мълчах. Мълчах и носех товара си. Товар от безполезни мечти и 
спомени. На никого не са притрябвали, дори и на мен, ала ги носех. Не се 
оплаквах, макар че тихо гледах птиците по жиците накацали. Мечтаех да 
съм като тях. Да бъда всичко друго, но не и «аз». Въпреки че дори и те не 
бяха свободни… Бяха приковани в небесата.

И чакам слънцето. Чакам го, да дойде и да разкъса мрака, да разчупи 
оковите и да срути стените на мрачния апартамент, чакам го, за да ме 
изведе от тази безмълвна безизходица, в която съм изпаднала.

А нощем, когато сънищата се завръщат, аз ги приемам с отворени 
обятия. И връщат те онзи светъл спомен, който стопля очите ми. Не знам и 
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дали кошмарите са истински или поредните перца, небрежно литнали от 
полета на някой гълъб, в търсене на любовта… И срещам пак горещите очи 
и клетви, неизречени, но с времето забравени. Гори тайнственият пламък, 
напомнящ ми за изминалите дни. За веселите часове, за ентусиазма, 
гордостта, желанието. За неподправена искра, която да разпалва така 
познатия пожар. Болезнен, ала сладък. И смъртоносен, и необходим. 
Опасен, ала все така примамлив и желан. И замъкът на времето, с 
разкопаните основи и порутените камъни изправя се отново той пред мен. 
Знамена по кулите, приятелски усмивки и спуснат мост към вечността. И 
знаех, че не съм сама. Че съм щастлива. Сама, но не самотна. На устните 
ми пак разцъфва старата усмивка, в очите ми проблясва стара радост. 
Забравена, и както мислех аз, погубена навеки. Ала май не е така.

Отварям всичките албуми стари, със снимки пожълтели. Ъгълчетата, 
олющени, подгънати, миг почивка невидели.

И помня. Помня всичко: всяка болка, която ме е разрязвала, макар 
и да не е потичала кръв, всеки куршум, който ме е пронизвал, макар и да 
не е разкъсвал плътта ми, всеки нож, който се е забивал, макар и да не съм 
виждала острието му.

Хората си мислят, че са силни, но случайно все някъде зърват 
някой стих или чуват мелодията на отдавна забравена песен. И спомените 
нахлуват като топъл пролетен вятър през прозореца, като бушуващата 
вълна над дигата.

Мислят си, че са силни, но аз знам… Аз знам…
Слаби са те, всички до един.
Но се опитват да изтъкнат малките си недостатъци, за да прикрият 

наличието на по — големите. Опитват се да се излъжат един друг, за да успеят 
да успокоят собствената си съвест и да нахранят собственото си самочувствие, 
изведнъж скочило до небето по никаква основателна причина.
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Опитват се да избягат, а всъщност краката им са оплетени в 
безкрайната и непроходима мрежа от лъжи, които сами грижливо са 
сътворили, с цел да спънат някой друг, когото мразят от цялата си душа 
и сърце.

А който мрази, значи и обича. Обича всичко, ала мрази преходното, 
защото то ще подскаже слабостите му на останалите и ще го направи 
уязвим точно тогава, когато е готов да се изправи срещу силния вятър, 
или, нека да го наречем, общественото мнение.

Раждат се комплексите, а после и умозаключенията. Раждат се 
предразсъдъците, ражда се заблудата. В същото време умират честността 
и принципите на един иначе достатъчно Човек.

Така е.
Нещо трябва да умре, за да се роди друго, трябва да се вдигне 

тъмнината, за да се появи светлината и да погали с нежни пръсти небето.
И знаех, че там, където свършва албумът, препълнен със снимки на 

живота, не свършва моят път. Аз щях да започна да градя отново, макар 
започвайки от кръстопът.

Дъждът трябва да отмие всичката мръсотия, за да може да се 
освободи пространство за голямото ни его. Пространство за нова горчилка. 
Та нали най — големият проблем на човечеството е апатията… Но на кого 
му пука?!

Така е. А без същата тази горчилка няма сладост. Хората, същите 
тези хора, неорганизирани, безчувствени, груби и егоистични са казали: 
«Вярата, надеждата и любовта ще спасят света.»… вярата в по — добрия 
Аз, надеждата за по — добър ден, любовта към доброто сърце…

Миговете се проточват, стрелките на часовника стоят на едно място, 
тъй като батерията отдавна е изхабена. Минутите ми се струват часове, а 
дъждовните капки не намаляват.

Вместо това те все по — силно плющят, сякаш отекват в главата ми, 
макар и да се крия в студения апартамент.

Чакам дъжда да спре, но няма.
И аз така непрестанно се надявам на мъничко топлина, на един-

единствен светъл лъч, на една слънчева усмивка.
Вече същата тази усмивка я чакам от месеци.
От месеци чакам и дъждът да спре.
А дотогава? Гледам, че върбата отсреща тъжно е превила гръб. Май 

и тя се надява капките да спрат да падат върху нея.
А слънцето?
Може би ще грейне.
Може би утре.
И приключение голямо очаква ме, нали? Ти знаеш… Съсухрени ръце 

протегнати, балонът в сини небеса. Макар с лице на старица, дете живее в 
моята душа!

Пламена Радева, 9. е
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My most precious thing

It was the year 2006. I was on a vacation with my parents in a small 
beautiful town by the seaside. One night I went out to get some fresh air. It 
was raining slightly but I left anyway. It was quiet. All I could hear was the rain 
splashing on the ground. This monotone symphony of rain and my own foot-
steps, combined with the grey landscape made me feel as if I were in a painting, 
stuck in a moment in time. As I was walking down the street I heard someone 
playing a guitar. I went a little further down and I saw a guitarist in the street. I 
wanted to be like him so much. The next day back home my father gave me his 
guitar from his youth. It was little rusty with lots of pictures and stickers. I loved 
it right away. I learned to play really well and I can honestly say it is the most 
precious thing I own, even though it’s worthless. If it were stolen or broken I’d 
be sad. I’ll always keep it. I’ll even get them to burry it with me when I’m dead. 
Memories like this need to be kept forever!

Радослав Милушев, 10. е
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¿Dónde están los donquijotes de hoy?

Ese día tan extraño yo tenía que ir al psiquiátrico. Tenía que sellar al-
gunos documentos para mi jefe. Mientras estaba caminando por el pasillo vi a 
un hombre muy guapo — con el pelo largo y negro, y los ojos — brillantes. Él 
reaccionó enseguida a mi vistazo y con la voz más normal del mundo me dijo: 
«Le matarán.» Asustada, yo sentí que me había mirado. Evidentemente aquel 
hombre era uno de los pacientes. Podría ignorarle y marcharme de allí pero mi 
curiosidad me hizo quedar.

— ¿Matarán a quién?
— A la libertad.
«¡Que alivio!» — pensé.
— ¿Cómo?
— Mi moto y yo fuimos el equipo más famo-

so y digno de todo el mundo. Nosotros teníamos la 
libertad y luchábamos por la libertad de los otros. 
¡La gente no tiene que aceptar esa tiranía!

¿De qué estaba hablando ese tipo? ¿De la 
religión? ¿Del gobierno?

— ¡La lucha es el camino hacia la libertad! 
¡Y la libertad está en la punta de la lanza!

Conocí aquellas palabras — eran las 
palabras de Don Quijote. Aquel hombre era loco.

— ¿Sabes qué es conducir la moto? — me 
preguntó.

— No.
— El motorista no mira el mundo por la 

ventana del coche como si fuera un video. Él está 
allí y siente todo lo que ve. Est’ vivo. Ve la salida 
del sol pero cuando entra en la ciudad no la ve. 

Las calles, llenas de coches, y en ellos — los hombres que se van al trabajo. Y allí 
está — la cosa más terrible del mundo. La cosa contra la que tenemos que luchar 
mientras estemos vivos. La cosa de la que os quiero liberar.

— ¿Y cuál es?
— Las caras de los conductores de los coches que se van al trabajo. Yo, el 

motorista, soy el único que sonríe.
Pensé en aquel hombre mucho tiempo después. Era un donquijote que 

luchaba no contra los molinos del viento sino contra las caras tristes de los con-
ductores. Su Rocinante era una moto. Y estaba en un psiquiátrico.

Дора Георгиева, 11. ж
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Свобода или сигурност?
«Този, който заменя основните си свободи

за малко временна сигурност,
не заслужава нито свобода, нито сигурност.»

Б. Франклин

Малко хора в България не са гледали или чували за едно риалити 
предаване, известно като «Биг Брадър». Основното в него е, че гледаш 
как други хора живеят във всеки един момент, виждаш всичко каквото 
правят, реакциите им, емоциите им. А докато днес някои хора мислят 
дали е допустимо в поредния Биг Брадър да се допускат деца, българите 
би трябвало да помислят дали е допустимо цяла България да се превърне 
в един голям Биг Брадър.

Става въпрос за онзи нашумял напоследък Закон за електронните 
съобщения (ЗЕС), който се опитва да въведе (не)контролираното следене 
по Интернет и всички мобилни оператори. Официалното оправдание за 
този закон е натискът от Европейския съюз. Но пък… никъде в Европейския 
съюз не съществува закон с подобна сила. Просто в България за пореден 
път нечии интереси се обслужват от зле разбрани думи. А самият закон 
накратко представлява:

— пазене на данните от мобилните оператори и интернет доставчиците 
в продължение на 12 месеца — два пъти повече от изискваното от ЕС

— предоставяне на тези данни на огромен брой хора, започващи от 
ДАНС, минаващи през ГДБОП и МВР, и се стигне до Гранична полиция, за 
което ще се иска разрешение от председател на районен съд — или иначе 
казано, хора без никакъв стаж и познания ще могат да дават разрешение

— водене на регистър за справките, който обаче няма да е публичен
— нищожна глоба от 1000 до 5000 лв. за злоупотреби
На практика това отваря широко вратите за един получерен пазар на 

информация. Пазар, защото всеки ще може да вложи една солидна сума 
на точния човек и ще се сдобие с нужната му информация — лични данни, 
дейности, близки хора или нещо друго, която впоследствие спокойно ще 
може да използва, за да изнудва или измами този човек. Получерен, защото 
засега напълно безконтролният достъп до информацията не е въведен. 
Но и тези ограничения, уж предпазващи от злоупотреба, всъщност ще 
са хартиена преграда в страна с такова ниво на корупция като нашата. И 
всъщност единствено МВР харесва тези промени в закона, защото отсега 
предвкусва какви рушвети ще получава от потенциалните купувачи на 
информация.

А на обикновения българин какво се предлага? Обяснението, че 
така ще го предпазват по-добре и по-лесно от престъпления и измами по 
телефона, защото досега мобилните оператори не сътрудничат. Добре, но 
защо тогава промените не засягат само мобилните оператори, а включват 
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това някой друг да знае с кого си говориш по телефона, чатиш в Интернет, 
какви сайтове посещаваш и колко често? Но не това е страшното, а фактът, 
че една голяма част от българите си казват «аз не правя нищо незаконно, 
значи всичко е наред» и с това се приключва тяхното мнение по въпроса.

Наскоро Нова ТВ проведоха едно проучване — колко хора ще 
изберат свободата пред сигурността и обратното. Тези, които предпочетоха 
свободата, получиха лукче — то помага да се диша по-лесно, докато 
предпочелите сигурността — карамелен бонбон, който е много по-сладък 
и приятен. И очаквано карамелените бонбони се раздадоха по-бързо. 
Обяснението им се изчерпваше с думите, че искат да живеят спокоен живот, 
в спокойна държава и им трябва повече сигурност, а не свобода. Макар че 
покрай многото престъпления в България това е разбираемо, всъщност 
показва масовата незаинтересованост на българина. Защото дилемата 
далеч не е «свобода или сигурност»… а повече «свобода или до живот в 
Биг Брадър». Още когато се заговори за предимствата стана ясно, че те 
имат безброй вратички — потенциалният престъпник може да се обади 
например на централа в Ливан, да поиска да го свържат с някой номер 
в България и така полицията остава с информация, че заподозреният е 
говорил с Ливан. Но защо мисълта, че българските полицаи ще поискат 
сътрудничество чак от Ливан вдъхва леко недоверие? И все пак достатъчни 
са 3–4 успокояващи изречения от някой висшестоящ, за да почеше отново 
по ушите и да приспи леко притесненото съзнание на тези българи, които 
не искат да осъзнаят, че въпросната сигурност всъщност представлява 
правото на всеки с малко пари и добри връзки да прави с теб каквото 
си поиска. Ето защо, ако проучването беше в малко по-големи размери, 
карамелените бонбони щяха да бъдат разграбени много бързо. И щяха да 
останат твърде много лукчета.

Все пак има лъч светлина в тунела. Колкото и голямо желание да 
имат МВР за подобен закон, дори и да се опитват от 2 години насам да 
го въведат, все още не са успели да постигнат всичко каквото желаят. 
Може би защото този път достатъчно граждани се усетиха и направиха 
необходимото, за да се чуе гласът им. Глас, който може би вече принадлежи 
на истинско гражданско общество, от което някой се страхува? Или това 
ще се окаже поредната заблуда, а след няколко месеца полицаите ще бъдат 
сред най-богатите хора на планетата? Предстои да видим тепърва какво 
ще последва. Но едно е сигурно — днес е време за промяна. Не в поредния 
безумен закон, не в този, който управлява държавата, а в съзнанието на 
хората. Защото докато всички не осъзнаем, че тази предлагана сигурност е 
фалшива, и само един човек, който е роб, и не може да осъзнае истинската 
стойност на свободата, може да се съгласи на подобна сделка, ще си останем 
там, където сме в момента, и ще чакаме някой друг да ни измъкне. И ще 
си останем да чакаме, защото когато човек иска промяна, той е длъжен да 
помисли дали първо не трябва да промени самия себе си…

Емил Торофиев, 11. в
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Мисли за България, анархията и престъпмисълта

Преди да започнете да четете, искам да уточня, че «Клетката на 
Плъховете» е нещо като продължение на това есе, а не обратното. 
Не че е кой знае колко важно, но все пак блогът си е мой и мога да 

запълвам страницата, с каквото и да е.
та:

Мисли за България, анархията и престъпмисълта

Днес си вървях с маркер в джоба и вандализирах плакати. Често го 
правя. Мразя ги. Не мога да мисля от тях. Когато вървя и разсъждавам, 
често се случва нещо да ме разсея и мислите ми да дерайлират. Не обичам, 
когато ми наливат мисли в главата. Обичам да мисля сам. НЕ МИ Е НУЖНА 
ПРОКЛЕТАТА ВИ ПОМОЩ! Когато искам да ям, ще ям. Не разбирам 
идеята на рекламите с готини мацки. Нима се очаква, да си кажа, че този 
евтин, долнопробен салам е супер, защото след като готината мацка е на 
плаката, ще се уредя с нея. Сигурно се предполага, че ще си кажа «Хей, 
виж, тя яде салам. Ще види, че и аз ям същия салам и ще се влюби в мен.» 
Ениуей, тука се отклоних. И без това мразя салам. Също така се ядосвам 
на реакциите на хората. Много ме нерви изречението «Ти нормален ли 
си?». ПО ДЯВОЛИТЕ, не искам!!! Не искам да съм нормален. Ако ти си 
нормален, какво по дяволите те кара да мислиш, че аз искам да съм като 
теб. Не искам да вярвам в простотиите, в които ти вярваш, не искам да 
преследвам нормалните мечти, не искам да мисля нормално. Искам да 
съм луд. Днес отново се заядоха със заниманието ми. Един човек, започна 
да ме разпитва защо го правя. Казах му, че рекламите ме дразнят. Говедото 
ме изгледа тъпо. Пита ме за името ми и за това къде уча. Защо по дяволите 
си мисли, че ще му кажа!? Дебил. На няколко пъти идиота, подчерта, че не 
съм нормален. Потвърдих. Благодарих му даже. Дебил.

Дават ни готови пакетирани мисли и не ни оставят да мислим 
сами. Ако някой реши, че положението не е както трябва, той директно 
е наречен ненормален, или му се напомня, че някъде, някой е по зле. 
«Твоето положение е зле, но помисли за децата в Сомалия». Гледай това, 
Купи това, мисли за това, съчувствай на тях, бъди тъжен, бъди доволен, не 
се противи.

Не искаш да станеш като тях, нали? Като онези, странните. Не искаш 
да си самотник. Знаеш, че не можеш да повредиш машината. Машината 
дори сама не знае, че е машина. Тя не те мрази. Но ти искаш да живееш 
в нея нали? От малък имаш страх от самотата. Не искаш да си сам. Ако 
си твърде различен, няма да се вписваш и няма да намериш приятели. 
А те са важни, нали? Всички така казват. Всички имат приятели. Когато 
си с тях е по-лесно. Не е нужно да мислиш, правите го заедно. Мислите 
за какво ли не. Сериали, Филми, Игри, Музика, Книги. Когато сте заедно 
е лесно. Когато си сам проклетите ти мисли не млъкват. Натъжаваш се. 
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Осъзнаваш, колко си незначителен и малък. Разбираш, че нямаш истински 
приятели. Разбираш, че каквото и както и да го правиш, накрая умираш. 
Същото се отнася и за всичките ти приятели. Спокойно, няма да са вечни. 
Постепенно, ще се разделите. Ако си късметлия ще умреш преди тях. Ако 
не си, ще гледаш, как всички около теб умират и ти оставаш сам с мислите 
си, и с колекциите от филми, книги, музика, самолетчета и всякакви вещи, 
които си събирал през годините, с надеждата те да заместят другите, когато 
си сам.

Да отскочим до училище. То е един идеален модел на обществото. 
В междучасие си. Всички около теб се хилят на някаква простотия, която 
е била издигната в култ от медиите. Те казват, че е смешно, значи е. Ще й 
хвърлиш едно око. А може и да си от другите. Може да си от престъпниците 
на мисълта. Може би просто ще я пропуснеш и когато другите се забавляват 
с пакетираните и доставени мисли, ти ще работиш върху своите. Ще ги 
пренареждаш, ще ги рафинираш и може би ще ги записваш. Трябва да се 
опознаеш. Все пак доста време ще прекараш със себе си. Аз лично не искам 
да бъда в една глава, с човек, когото не познавам. Няма как да му имам 
доверие.

Мислите са като детските мозайки. Нареждаш нещо. Харесва ти. 
След време разбираш, че нещо не е както трябва и отново пренареждаш 
мозайката. Този път е по-добре, но далеч не е перфектно. По късно пак ще 
я огледаш. Можеш да оставиш това, което ти харесва и да махнеш онова, 
което те дразни.

С пакетираните идеи идват и революции. Можеш да си избереш 
някоя от тях. Да речем, че ти харесва пънка. «Нямате проблем. Имаме много 
готови пънк пакети! Какво ще желаете? О, извинете, пакетът е само един, 
но вас това не ви интересува нали? Какво ще кажете за нон-конформизъм? 
Новият хит. Продава се като топъл хляб. С него много вървят карирани 
панталони и бира. Също така получавате бонус, предварително изготвен 
плейлист с групи, които ще се харесат на останалите около вас. Не ви 
харесва? Спокойно ще свикнете. Все пак не искате да бъдете отхвърлен. 
Имате ли някакви идеали? Съжалявам, не може. За сметка на това ние 
имаме много хубави идеи, които много си отиват с главата ви. Като за 
начало от вас се иска да се събирате с другите, подобни на вас пънкари. 
Те също споделят вашия светоглед. Иска се да вярвате, че с носенето на 
гребен и пиенето на бира, ще внесете драстична промяна в мисленето на 
обществото и всички ще решат, че капитализмът не струва и че равенството 
му е майката. Мисленето не е препоръчително. Никога не води до добри 
неща. Тук имаме и доста хубава колекция от нужна псевдо-култура, с 
която да подкрепяте идеалите. На въпрос отговаряйте с оригване или с 
«Анархията всъщност е майката на реда»! Винаги работи. Не приемайте 
логични аргументи! И не забравяйте, тази революция е на сто процента 
одобрена от правителството!»

Понякога си мисля за това, колко хубаво би било хората да не ми 
пречат и да не се мъчат да ме спъват. Ще ми се да мога да изразявам 
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мислите си свободно, без да бъда наричан зубър или луд. Ще ми се да ходя 
по улицата без страх, че няма да допадна на някого и той ще реши да се 
сбие с мен. Искам в училище да бъда стимулиран да мисля. Не искам да 
ми диктуват мисли в час по литература и да тълкуват вместо мен различни 
произведения. Мразя да гледам филми по книги, мразя да бъда каран 
да уча чужди мисли, които могат да се различават коренно от моите. Не 
желая да бъда санкциониран за мислене. Не искам да познавам хора, които 
смятат, че да сгрешат е ужасно и отхвърлят всякакви логични аргументи с 
«Ти не можеш да разбереш» или нещо от сорта на «Аз съм прав. Майната 
й на логиката. Край!». Очевидно или аз разбирам перфектно, или дори и 
ти не разбираш защо си прав и не можеш да ми обясниш. Това нещо някак 
си отново е влязло в главите на хората, като защита от вредни мисли.

Аз съм престъпник на мисълта. Аз съм също така и овца. Просто 
съм от друго стадо. Но пак съм овца. Сигурно и моят мозък е промит. 
Мисля, че съм престъпник на мисълта, че мисля различно, но всъщност и 
моята революция е абсолютно одобрена от Машината. В Машината няма 
преврати, няма революции. Има само отделни части. И въпреки че частите 
може да са коренно различни, и с коренно различно предназначение, пак 
са си части. Всички части накрая се износват и се заменят от нови. Всичко 
е перфектно нормално. Всичко върви гладко. Да се надяваме обаче, че 
накрая всичко това ще ръждяса.

Ян — Николай Ян Лечев, 9. б
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Анонимността в Интернет

В епохата, в която живеем, началото на 21 век, като част от 
европейското семейство имаме самочувствието да се причислим към 
общества, превърнали се в символ на техническия прогрес. По инерция 
се мисли, че самоусъвършенстването на личността и подчиняването й на 
социалните рамки и норми е основа и причина за този успех.

Отпратено много далеч — като нещо ненужно, дори като сериозна 
пречка — е усилието да търсиш себе си, своето съкровено Аз, което би ти 
донесло друго усещане за успех. Изниква въпросът — Кога съм себе си 
— когато вървя в крак с масови представи за напредък или когато стигам 
до нещо, което е откритие за мен и малцинството, мислещо като мен. 
Въпреки това човешката идентичност остава забулена в трудно пробиваема 
загадъчност. Тя е образ без начало и без край, която надхвърля всеки тип 
човешко поведение, излиза извън рамките на нашите възприятия и до 
голяма степен е неподвластна на каквито и да било правила.

Синдромът на големия град е анонимността. Съвременният човек 
избира как да живее, работи, дори да създава семейство, скривайки част 
от същността си. Анонимният е навсякъде около нас, а може би и в самите 
нас. Анонимността се е превърнала в начин на живот. Всеки се крие зад 
тази анонимност, причислявайки се към стотици други хора, играейки 
различни роли с хора, с които общува формално, а може би и не само. 
Когато анонимността се вкопчи в нас ни пречи да се радваме истински на 
малките неща, гледайки захласнато по големите. Анонимността е станала 
начин на живот и ни е отдалечила все повече и повече от хората, с които 
бихме създали същностни, дълбоки връзки. А в действителност ние сме 
позволили на анонимността да стане част от нас.
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Примери за анонимност можем да срещнем предимно в Интернет. 
В този виртуален свят всеки може не само да остане анонимен, но и да се 
представи, за когото си поиска.

Предимство или недостатък е възможността за анонимност в 
Интернет? По този въпрос може много да се спори. Ако можем да сравним 
историята на интернет с тази на човешкото творчество, може да се каже, 
че в момента се намираме на прехода между средните векове и ренесанса. 
Едно от най-големите достижения на ренесанса, просвещението, както 
го наричат по българските земи, е излизането на автора от сянката на 
анонимността. Средновековието или тъмните векове на изкуството 
се характеризират с анонимно, народно творчество и анонимност на 
създадения културен продукт.

Сега в дигиталната ера, ренесансът и средновековието са далеч зад 
нас, но това не пречи Интернет да е желано убежище за хора, които искат 
да се изявят, но и в същото време да се скрият зад псевдоним.

Повечето хора ползващи Интернет обичат да вярват, че анонимността 
е вредна. Те под анонимност си представят някой нагрубяващ ги анонимно 
в някой форум. Но защо забравяме за онези анонимни поети, които 
публикуват в Интернет, за да се усъвършенстват като автори, но никога 
не биха го направили под името си, докато не станат популярни автори, 
защото може би евентуални първи неуспехи биха им попречили завинаги. 
Неслучайно авторите имат псевдоними. И това е анонимност и извън 
Интернет.

Защо забравяме и за онези анонимни автори на софтуер, които 
създават качества и продукти, безплатни и достъпни за всички, и са 
истинските двигатели на конкуренцията и качеството в тази индустрия, 
но не смеят да публикуват под името си, защото винаги рискуват да 
бъдат подложени на съдебно преследване от уплашени за продажбите си 
корпорации.

Колкото и многобройни да са оценките за поколението, към което 
принадлежа, че е разкрепостено и отворено, без задръжки, мисля, че това 
не е истината за нас. По-скоро се множат хората, които имат проблеми 
с общуването. Затова анонимните комуникации са нещо полезно за 
тях. Противниците на такава анонимност, която дава възможност на 
затворения в себе си човек да изрази онова, което се е натрупало в него като 
тежко бреме, от което иска да се освободи, не приемат нито формата, нито 
смислеността на подобно изразяване. В най-крайните си оценки сочат това 
занимание като идиотско. Напротив, голяма част от психолозите застъпват 
тезата, че подобно изразяване помага затворените хора да градят в себе си 
умения за бъдеща пълноценна комуникация.

Въобще има ли някъде място, където анонимността да пречи 
наистина? Може би истински само на държавата опитваща се да 
контролира отношенията между хората като брои за терорист всеки — от 
сложилия бомба, до написалия виц за министър-председателя.
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Под претекст, че се вършат престъпления в Интернет властите искат 
по-голяма свобода на контрола им над «мрежата». Но дали те наистина имат 
ограничения за това? Или всъщност се домогват до правото да навлизат 
в личното ни пространство. А това е нарушаване на основно гражданско 
право. Истински посветените в законите твърдят, че и с досегашната уредба, 

когато става дума за 
престъпление МВР 
има уреден със закон 
достъп до Интернет 
п р о с т р а н с т в о т о 
на подозирания 
в престъпление. 
Всъщност не става ли 
дума за прикриване 
на истинския 
интерес — властта 
да има достъп до 
своите политически 
противници, за да ги 
контролира — теза, 
добре защитена от 
юриста Александър 
Кашъмов, която 
обаче не е достатъчно 
популярна, въпреки 
многото медии.

С ъ щ е с т в у в а 
особен вид 
преплитане на 
анонимността и 
заявяване на лична 
позиция в обществото 
на блогърите. Някои 

публикуват анонимно статии за корупция или мафия. За тях да не бъдат 
анонимни е рисковано във всички смисли на думата. Други смело поставят 
името си в своя блог.

Трети пък остават анонимни, за да обругават тази смелост. 
Независимо от сложните преплитания обществото на блогърите се 
очертава като добре оформящо се гражданско общество.

Анонимността в Интернет е важно и търсено качество, защото е част 
от свободата на личността. Когато тук се забрани, няма да изчезне — то ще 
се премести.

Мартин Славов, 11. в
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Авторското право ОГРАБВА!

Преди четири години се водеше (крайно неубедителна) антипиратска 
кампания обявена, от министерството на културата. Тя гласеше, че 
пиратството ограбва певци, художници, артисти, скулптори, и други (аз не 
съм виждал да се продават пиратски копия на скулптори, но това е друга 
тема).

Пиратството не трябва да се бърка с плагиатство или с хакерство, 
защото не вреди на никого. Хората от рекламата на кампанията не ми 
изглеждаха (и не са) толкова бедни, за колкото са представени. За да се 
снимат в тази рекламна пропаганда, означава, че единствената цел на 
техните произведения е материалната облага, водеща до комерсиализиране 
на културата. Напротив — целта им трябва да бъде популяризиране на 
изкуството.

Още по-шокиращ е случая с американския студент, принуден да 
плати глоба на стойност $675,000 за споделените от него 30 песни.

Благодарение на безплатното p2p (peer to peer) споделяне на музика и 
филми техните създатели се прочуват и получават по-голяма известност.

Малко хора биха си позволили да купят музика или филм за над 20 
лв. Много по-високи са цените на софтуера.

Каква е разликата между човек, който тегли филми от интернет 
и този, който не гледа филми? — Първият гледа филми. Ако вторият не 
изтегли филма, не значи, че ще отиде да го гледа в киното.

По логика на 
кампанията за защита на 
авторското право, човек 
нарушава закона, когато 
взима книга от библиотеката, 
а библиотеката — че 
разпространява свободно 
авторска информация.

Според мен законът 
трябва да защитава 
потребителя, а не 
монополистките дейности 
на софтуерните компании. 
Не бъдете изнудвани да 
плащате за това, което 
вече ви принадлежи — 
информацията.

Стефан Благинов, 11. б
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Titan

Astronomy has a long and exciting history. Through the centuries scien-
tists have made great discoveries about the Universe. New theories have risen, 
new stars, planets and galaxies have been found. However, modern astrono-
mers are still seeking the answer to the big question that troubles us all — is 
there life out there or we are alone in the endless Space?

Although now we have the knowledge of great number of planets and 
space objects, very few of them are similar to our own home-world. However, 
the latest discoveries of the space programme Cassini-Huygens show that Titan, 
Saturn’s largest satellite, discovered by Christiaan Huygens in 1655, is one of 
them. The moon’s characteristics, which are surprisingly close to those of Earth, 
have led scientists to believe that Titan could be a prospective home to extrater-
restrial life.

Despite the fact that Cassini has proved that Titan and Earth have a lot of 
features in common, both objects still have many differences in terms of mass, 
atmosphere, climate, gravity, surface and structure. Now let’s examine the pos-
sibilities of alien life on this moon.

First of all, it is the only moon with a fully developed dense atmosphere 
(even thicker than our own) that is unique for this type of space objects. Titan’s 
atmosphere, mostly composed of nitrogen (not typical for the Solar system ex-
cept for the Earth’s gaseous envelope) and also hydrocarbons — the organic 
chemicals which are an integral part of life on Earth. Moreover, Titan’s atmos-
phere is remarkable for its production of clouds and wind — another key feature 
that makes life possible. Cassini-Huygens is currently investigating the moon 
for climate activities — storms, rain, volcanoes, etc.

Secondly, the spacecraft has managed to see through Titan’s massive haze 
using its radar to take pictures of its diverse surface. Scientists have studied it 
and determined its main features. It’s composed of various smooth and rough 
terrain structures. A large part of Titan’s ground is covered with liquid methane 
lakes (the methane is in liquid physical condition due to the low temperatures 
of 94 K) which form methane rain clouds. And one of the most important argu-
ments is that, although in liquid form, methane could lead to the creation of 
life forms like on our very own planet billions of years ago. Methane is the most 
basic organic molecule and it is one of the main reasons for the evolution of life 
on Earth, so why not be able to form life on Titan?
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Lastly, the interior structure is to be examined. Titan’s core doesn’t give 
out energy because it’s composed of silicate which is an argument against exist-
ence of life. However, its upper layers are made of ice and the moon is a home 
to an interior liquid water ocean.

Taking everything into consideration finding life on Titan in the near fu-
ture is not likely. Nevertheless, further researches are to be made to determine 
more about this moon. All the similarities between Earth and Titan raise our 
hopes up for «the truth is out there».

Любомир Василев и Слав Симеонов, 10. ж
Конкурс на NASA «Учен от екипа на Касини за един ден»

Есето е отличено като НАЙ-ДОБРО В БЪЛГАРИЯ и е изпратено за 
разглеждане от международното жури в NASA.
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Да си напишем домашното

Десетокласници търсят своя остров на спасението

Любомир Василев, 10. ж
…Моят остров на спасението е място за бягство от истинския свят 

и той е плод на моето въображение. Много често аз сам сътворявам това 
утопично островно царство, където всичко става по мое желание. Друг път 
спасението идва наготово — аз само трябва да отида на острова и да го 
подредя малко. Все едно, че си вземам билет за самолет, но на мястото на 
туристическите агенции идват, книгите, филмите, музиката, дори игрите. 
Природата също създава такива образи в съзнанието ми, реалните гледки 
ме отвеждат на съвсем друго място. Когато сънувам пък, аз съм господар 
на острова, но някой друг го е моделирал, а аз само участвам в сюжета на 
съня. Островът ми непрекъснато мени облика си: веднъж релаксирам сред 
водопади, друг пък островът ми се превръща в обширни земи, описани в 
някой роман. Дори мога и да участвам в битки, целта винаги е една и съща 
— да избягам от реалността, да си набавя това, което нямам в реалния 
свят. Няма значение дали са емоции, спокойствие или адреналин — на 
моя остров има всичко. Понякога тези замечтавания ме натъжават и ме 
оставят сломен, защото осъзнавам колко невъзможна е утопията. Къде има 
само любов, доброта, хармония, истина, красота? Аз не прекарвам цялото 
си време на такива острови. Не е лошо да се спасяваш от време на време от 
грижите на ежедневието, ако през останалото време живееш пълноценно 
и се справяш с проблемите си, вместо да бягаш от тях. Затова моите билети 
до острова са винаги двупосочни…

Радослав Милушев, 10. е
…Реалността е буря, която прави всичко възможно, за да разбие 

кораба ни в скалите на грижите, умората или досадата от всекидневното. 
Затова търсим да се хванем за нещо — надежда, кратък и почти незабележим 
щастлив момент, присъствието на любим човек — отломките, за които се 
хващаме, за да не ни отнесе бушуващото море. След покушенията на деня 
мога да се завърна най-после на моя мечтан остров — съня. Удоволствието 
от съня, най-сигурното спасение, за мен е неповторимо…

Мария Фотинова, 10. е
…Често ми се иска да избягам от действителността и да се пренеса 

на един остров — далече от цивилизацията, безлюдно и спокойно място на 
тишина и безгрижие, без лоши чувства, отрицателни мисли и напрежение. 
Възможност за такова сладко бягство е сънят, потъването в друг, виртуален 
свят. Или оставането насаме с мислите си, особено ако е сред природата или 
под звуците на любима музика. Въобразявам си неща, в които вярвам, и това 
хармонизира душата ми. Спасението може да се постигне чрез познанието 
за вътрешния ни свят. Как да стигнем до този остров? Има ли го?…
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Моника Колева, 10. е
…Когато животът ми премине през буря и корабът ми се преобърне 

с мачта, сочеща морското дъното, аз винаги изплувам на повърхността и 
търся спасителния остров. Той не е материално място сред природата или 
в центъра на града, затова не мога просто да загърбя всичко и да избягам 
от хората, пък и, честно казано, би било доста глупаво. Когато изпадна 
в ролята на корабокрушенец, спасителната суша намирам дълбоко в 
съзнанието си. Мислите ми ме понасят и ме спасяват. Ако успея да намеря 
и спокойствие да остана със себе си, то тогава островът ми от спасителен 
се превръща в остров на блаженството. Разсъждения ми в повечето случаи 
са доста детински, но спокойствието е невероятно обсебващо. Всъщност, 
не е задължително да съм корабокрушенец или да съм преживяла буря, 
за да си правя кратки ваканцийки на моя личен остров на блаженството. 
Здравословно е да напускаш реалния свят от време на време и да отлиташ 
до онова утопично място, което е лично твое и където винаги можеш да 
намериш отговори на въпросите си. Тук си пълноценен и уникален, а не 
поредната овца от стадото или следващият кон с капаци. Ако островът за 
мен е мечтаещото съзнание, то спасението са трезвите мисли, които ми 
помагат да не забравя коя съм и да не се предам след първата буря, а да се 
боря и да се уча да оцелявам в реалния живот…

Симона Роева, 10. ж
…Моят остров на спасението са книгите. Те имат невероятната 

способност да ме измъкнат от битието и да ме пренесат в неподозирани 
светове. Могат да ме поставят в ситуация, близка до тази, в която се намирам. 
Тогава поглеждам на нещата по още един начин, осъзнавам грешките си, 
разбирам, че съм се оставила да ме водят само емоциите. Много често 
просто бягам от реалността чрез четенето. Любимата ми посока е към 
жанра фентъзи. Измислените герои и събития развихрят въображението 
ми, ставам участник в нещо различно, сякаш сътворено само за мене. 
Уединението с книгите ми носи спокойствие и хармония. Книгите никога 
не ме разпитват, а само ми разказват, споделят с мен проверени истини. 
Те не могат да заменят живия контакт с другите, но въпреки това помагат. 
Книжният остров на спасението не променя живота ни, не взема решения 
вместо нас, не разрешава проблемите ни, но е толкова привлекателен и 
очарователен!

Дамяна Стоянова, 10. е
…Поезията за мен не е просто красива измислица, а уникална 

възможност да бъда себе си. Това е моят остров на спасението, на който 
мога да избягам по всяко време, играта на думи, в която всичко казано 
има смисъл. В поезията и чрез нея мога за мечтая, да отправям скрити 
послания, които могат да бъдат разчетени само от определен човек…
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Размислите ми за робството оформиха само въпроси 
за Свободата

(Единадесетокласничка подготвяща есе за Свободата)

— Какво е робството?
— Наистина ли ни харесва да ни диктуват какво правим?
— Достатъчно ли е да имаш покрив над главата си?
— Как приемаме Ботевата ирония? «Търпи и ще си спасиш душата»
— Като «търпим и се молим», всъщност не предаваме ли себе си?
— Излезли ли сме от робската слепота, да не откриваме фалшивите 

обещания?
— Готови ли сме за дългия път, който Ботев нарича «страшен»?

— Имаме ли усета за 
свобода и желанието да не го 
губим?

— Защо толкова 
лесно падаме в плена на 
примитивното живеене?

— Защо така рядко се 
питаме — къде сме и накъде 
вървим?

— Осъзнаваме ли, че 
приемаме — да сме марионетки 
в ръцете на властниците?

— Разбираме ли, че 
се обричаме на робство, ако 
приемаме да живеем — «без 
идеал, който да сплотява»?

— Виждаме ли уловката 
(капана) в уютността на 
сънуването, поощрявано от 
хората «горе»?

— Чувстваме ли се лично 
отговорни за достойнството на 
живота си?

— Искаме ли друг консенсус за границата между свобода и робство?
— Сериозно ли чувстваме проблема за размитите граници?
— Пожелаваме ли да ги очертаем ясно и категорично?
— Можем ли да обрисуваме образа на налагащите робската 

философия?
— Търсим ли надеждно противодействие срещу унизителното 

положение?
И най-накрая:
— Ще се роди ли от средите на духовно разкрепостените хора обща 

воля за промяна към добро?
Милена Стоянова, 11. в
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Спасение в Перущица
(Спасова може би идва от спасение)

Казват, че народ без история не е народ. А стане ли въпрос за нашата 
история, какво първо ни идва наум? Имената: Аспарух, Крум, Симеон, 
Калоян… А след величието на Първото и Второто българско царство иде 
ред на «тъмнини дълбоки».

Сред тях отново изгряват имената: Раковски, Левски, Караджата, 
Волов, и Бенковски… И още едно, което обезсмъртява подвига им в 
«Епопеята» — Патриархът. Нямаме право да забравяме! Висок дълг е 
да помним тези, които са написали с живота си и своята смърт нашата 
история. Всички, които излизат от редицата на незнайните и стават 
«знайни» — Като Кочо — «простият чизмар». Една единствена постъпка 
— едновременно величава и грешна, превръща апокалипсиса в Божия 
храм във фон. Един баща избира да убие своите най-близки и себе си, а 
Вазов намира основание за поредната ода — «свидетелство страшно» за 
преобръщане на срама в геройство. Не остава място за размисъл — дали е 
срам това — да останеш жив, да оцелееш.

Сред кънтящата от писъци черква «през гъстият дим» Господ гледа 
всичко «тих, невъзмутим». Той благославя и спасява.

Едно малко почти двегодишно момиченце пропълзява под брадвите 
на двата реда башибозуци и оцелява. Това е моята прапрабаба Иванка. Тя 
преживява клането в Перущица. Губи близките си. Останала сама на света, 
тя попада на добри и благородни хора, отгледано е от тях и доживява 
дълбоки старини. Един живот започнал като филм на ужасите, завършил 
спокойно и плавно като долното течение на пълноводна река.

Тази жена ражда деца, създава род и мнозина от потомците й днес 
знаят на какво е станала свидетел, в какви велики и страшни събития е 
била неволен участник.

Аз се гордея, че нейна кръв тече в моите жили. Чудото на спасението 
й може би се дължи на излъченото достойнство в онези кървави дни, 
когато българинът пожелава да възкръсне като свободен.

Може би е дошло време да видим силата в другия избор — да 
погледнем смъртта в очите и да я посрещнеш, да приемеш жребия си.

Правнучка на Иванка Спасова
Надежда, 11. г
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Пси-профилът на една разтерзана душа
Есе

…Принцът на Дания Хамлет е безспорно един от най-
противоречивите, многопластови и въздействащи герои в творчеството на 
Шекспир; принцът е и един от най-анализираните в литературния свят. 
Възможно ли е обаче да се направи точна психологическа характеристика 
на образ, за който като че ли и самият драматург е имал съмнения? Ако 
искаме да опитаме, то трябва да си отговорим на следния въпрос.

Да бъде или да не бъде Хамлет?
Това, което отличава творбата «Хамлет» от други подобни 

произведения, е, че тя не е трагедия на обстоятелствата, а на характера, 
на личността на главния герой — една личност, разкъсвана от съмнения и 
въпроси, болен ум и, разбира се, лудостта — престорена или реална.

Още в началото на историята Хамлет е гневен на майка си и на чичо 
си. Техният прибързан брак го изпълва с негодувание и дори с отвращение 
към сексуалния мотив, който според принца е в основата на женитбата. 
Дали от уважение към покойния крал — негов баща — или пък от ревност в 
резултат на спотаен Едипов комплекс, този морален конфликт е на преден 
план за Хамлет, дори и на моменти засенчвайки подчертания проблем в 
пиесата — отмъщението.

Явяването на призрака на краля, страшните разкрития за убийството 
и още по-ужасяващата бащина заръка разклащат съвсем разума на Хамлет. 
Странно е обаче, че още преди тази заветна нощ той подозира чичо си 
Клавдий в убийство и измяна, а когато получава неоспоримо доказателство 
за това, той започва да се съмнява в себе си и в правотата на действията 
си, дори подозирайки демоничните сили за появата на духа на баща си. 
Отрича наученото. Като че ли това са първите признаци на неговия страх 
от отмъщението, което лежи на плещите му.

От един бряг на друг, накрая Хамлет се потапя във фалшивата 
си лудост. С каква цел го прави? Да се скрие, да се предпази или да си 
даде време за размисъл и събиране на смелост? Едно е сигурно — в това 
свое умопомрачение принцът се потапя с лекота. Лудостта да бъдеш 
свободен. Той не се скъпи на думи пред никого, оголвайки лицемерието 
и опорочавайки любовта на нежната Офелия. На пръв поглед говори 
безсмислици, прави безумни сравнения и умът му прескача от неяснота 
на неяснота, ала в действителност всяко изказване е точно на мястото си и 
чуто, от когото трябва — Полоний, Розенкранц, Гилденщерн, кралицата, 
краля…

В кратките моменти, когато сваля маската, Хамлет изрича монолози 
и разсъждава върху тленността на всичко, върху безсмислието на живота 
и скръбта, която засенчва радостите и ценностите. Прозира страхът 
на героя от неизвестното, от смъртта и висшите сили. Отново принцът 
се мята между двата бряга — да бъдеш или да не бъдеш? Да търпиш ли 
напора на бурята на живота като дъб, или да се огъваш като тръстика? Да 
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се пречупиш ли в отпор като огромното дърво, или да оцелееш, скрит и 
нисък като тревата? Или просто да се предадеш на смъртта, ако не те чака 
нещо още по-страшно отвъд? Лутанията на Хамлет са породени от тежката 
му задача, но… да отмъсти или да не отмъсти? Въпреки новопридобитата 
увереност във вината на Клавдий след нагласената пиеса, принцът сякаш 
не е достатъчно силен да се справи със задачата си. Отдолу го следи и чака 
призракът, а в душата му се сблъскват множество лица.

Дали истината за неспособността на Хамлет да отмъсти не се крие 
в неговата слабост? Аз не мисля така. Той е сложна личност, заплетен 
и объркан човек е, но не и слаб. През цялото време се изплъзва от 
манипулациите и заблудите на замъка Елсинор, разпознавайки фалшивите 
приятели, счупвайки печата на смъртоносното писмо до английския крал 
и дори убивайки.

Хамлет ще остане завинаги противоречив герой, за когото ще се 
водят спорове. Ние не можем да го анализираме и съдим като странични 
наблюдатели. Защото неговите терзания, неговата нерешителност, лудост, 
трагедия; безсилието му пред съдбата и смъртта всъщност са и наши. А 
въпросът си остава.

Да бъдеш или да не бъдеш?
Габриела Кожухарова, 10. б
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Даряваме ли хората с достатъчно усмивки

…Всеки наш ден минава в стремеж да бъдем перфектни. Глупави ли 
сме, или просто не можем да осъзнаем, че това е невъзможно. В какво се 
целим? В славата, парите и в охолния живот? Май това е истината… Не 
сме от метал, лицата ни не са просто за красота. Ние сме хора! Хора, които 
умеят да се усмихват, хора с чувства. А защо не го правим по-често?

Аз съм човек на новото време. Всеки ден, щом отворя очи, започвам 
да се мръщя…«Пак ли трябва да ставам?!» Толкова ли е трудно просто да 
се усмихна и да си кажа, че денят ми ще мине успешно. Винаги съм се 
питала защо самата усмивка е от такова голямо значение и тя ли ни прави 
хора. Усмивката не просто разкрива емоционалното ни състояние. Тя 
кара човека срещу нас да се възроди вътрешно, за да може отрицателната 
енергия да се изпари… Една усмивка, а каква сила!…

Виктория Джамбазова, 10. г

Анета Йовева, 9. ж

Жанет Симеонова, 9. а
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Награда за цялостна дейност по проекта МИР — 
Концепции за мирни училища в Европа

След проведена валоризация на Центъра за развитие на човешките ресурси 
по секторна програма Коменски, проектът на IV-та ЕГ, МИР: Концепции за мирни 
училища в Европа с координатор Донка Георгиева получи висока оценка и е 
отличен със знак за качество.

Оценката е дадена от страна на външни за ЦРЧР оценители.
Според изискванията на Европейската комисия и установената традиция, 

опитът от валоризираните проекти се разпространява чрез издаване на компендиум 
на тема «Качествени проекти по програма Коменски». За тази цел беше обобщена 
информацията за дейностите през трите години на проекта, систематизирана и 
синтезирано предоставена на изданието от Донка Георгиева.

Награждаването се състоя на 09.12.2009 по време на Дни «Коменски» в град 
Бургас — хотел «България». На уредената изложба от продукти на наградените 
проекти, подредихме на собствен щанд нашите книжки, брошури, проспекти, 
CD-ROM, педагогически и художествени материали. Тригодишната работа на 
екипа на проекта МИР беше представена от Катя Попова съгласно програмата на 
конференцията и получи одобрението на участниците. Директорът на училището 
— Веселина Тотева прие Сертификат за качество и плакет от Директора на ЦРЧР.

Наградата за цялостната дейност по проекта е резултат от усилията на 
десетте партньорски училища от България, Германия, Италия, Латвия, Литва, 
Нидерландия, Полша, Португалия и Финландия; от успешната екипна работа на 
учителите — Донка Георгиева, Катя Попова, Лидия Пушевска, Мария Табакова, 
Габриел Гонзалес, на Директора и Училищното настоятелство, на учениците — 
Ана и Биляна Петрови, Милена и Славена Симеонови, Гергана Манова, Симона 
Илийчева, Павлета Цолова, Димитър Узунов, и родители. Проектът имаше 
подкрепата на ЦРЧР и Местната власт.

Успехът стана възможен благодарение на сътрудничеството и добрия дух 
между всички участници в преследването на висока цел — изграждане на училищна 
култура на мир, разбирателство и диалог.

Донка Георгиева и Катя Попова
This project has been funded with support from the European Commission. 

 This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Com-
mission cannot be held  responsible for any use which may be made of the information 

contained therein
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Проект MINT: Mind the Gap — Migration Needs Integration

През 2008 година Гимназия ни «Фредерик Жолио-Кюри» — Варна 
спечели двугодишен проект по програма «Учене през целия живот» 
на ЕК в партньорство с други осем училища от Португалия, Германия, 
Италия, Литва, Латвия, Турция, Финландия и Холандия. Координатор на 
проекта за българското училище е г-жа Донка Георгиева, а асоциирани 
партньори са Община Варна — Дирекция «Образование» и English Acad-
emy, Варна.

Идеята за проекта «Mind the Gap — Migration Needs Integration» 
произлиза от актуални директиви, очертани от Европейската комисия, по 
отношение на имиграцията, интеграцията и наемането на работа.

Броят на учениците от имигрантски семейства в европейските 
училища нараства непрекъснато. Нуждаем се от нови програми за успешно 
междукултурно общуване, за мирно и демократично съжителство.

Основната цел на проекта е да развие програма подпомагаща 
училищата в интеграцията на ученици — имигранти и ученици от 
различни етнически малцинства заедно с техните родители. Успешният 
интеграционен процес трябва да приеме разнообразието като компонент 
на съвременното общество и трябва да осигури подходящи инструменти 
за управление на нови взаимоотношения.

Благодарение на установената вече мрежа между нашите училища 
— партньори (и с цел да се дефинират интеграционни модели) проектът 
е насочен към изработване на ръководство за училищна интеграция, 
адресирано към персонала на училището, учениците и родителите.

Като основна общност (ученици, учители и родители), 
регулирана чрез правила и традиции училището става активен обект на 
интеграционните политики. В училище се осъществява първата среща на 
детето — имигрант и неговите родители с различно общество, с различни 
ценности и култури.

Тезата е — само училището, което е отворено за културното и 
интелектуално наследство на общностите, на които тези ученици са 
представители, може да бъде успешно. Защото успехът на едно училището 
не е само въпрос на интелектуален капацитет, а по-скоро на благосъстояние, 
приемане, мотивация. С други думи всички онези фактори, които 
помагат на младите хора да си изградят положителен собствен образ и 
удовлетворителна индивидуална идентичност.

Проектната работа през двете години е разпределена в шест модула. 
Основните въпроси — обект на разглеждане са: образователни политики 
свързани с миграцията; възможности и ограничения на достъпа до 
образование, тенденции; примери за добри практики в образованието.
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Важна част от дейностите по проекта са международните срещи. 
През декември 2008 се проведе първата среща в училището — координатор 
на проекта: «Escola Secundária de Oliveira do Bairro», в град Оливейра до 
Байро, Португалия и с участието на Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 
— асоцииран партньор на Португалското училище. Втората международна 
среща бе през март 2009 в турското училище «Elazig Anadolu Teknik Lis-
esi-Teknik», град Елазиг. От 3-ти до 6-ти юни в град Вааса, Финландия 
се проведе третата среща, в която участваха и ученици от деветте 
партньорски училища. Гимназията бе представена от десетокласниците 
Боряна Милева и Александър Андонов. В срещата участва и г-жа Кремена 
Даскалова — представител на Община Варна — Дирекция «Образование». 
Финландските партньори ни запознаха с тяхната образователна система и 
местните практики, инициативи и проекти за интеграция на имигранти и 
ученици с имигрантски произход.

През декември 2009, се състоя петата среща по проекта в Mercator 

Berufskolleg — град Моерс, Германия. Партньорите бяха запознати с опита 
и успешните инициативи на училището — домакин, на местната власт, 
и на неправителствени организации за интеграция на имигрантите. 
Посетихме джамията в град Дуйсбург и културно — образователен 
център към нея. Бяха представени дейностите на центъра и концепциите 
на местната власт за успешното включване на имигрантите в социалния 
живот.

От 24 до 28 февруари 2010 г. Четвърта езикова гимназия «Фредерик 
Жолио-Кюри» беше домакин на петата международна среща по проекта. 
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През трите работни дни на събитието участниците имаха богата програма: 
работа в тематични международни групи; изработване на постери от 
всяка група и представяне; дискусия; презентации; концепция по модул 6 
«Ръководство за интеграция».

На официална среща в Община Варна Заместник кметът по 
Образование — г-н Коста Базитов запозна гостите с историята на града, 
етнокултурната панорама и традиционното разбирателство между 
различните етноси. Партньорите научиха за различните учебни заведения, 
за нашата образователна система, икономиката и културните събития на 
града ни.

В традиционния за училището Фестивал на танца учениците 
от Четвърта езикова гимназия показаха майсторство, творчество и 
темперамент. Спечелиха сърцата на гостите от Европа. Програмата на 
срещата включваше и запознаване с културните забележителности на 
морската ни столица.

Срещата във Варна беше високо оценена от европейските ни 
партньори. Успехът е резултат от добрата предварителна подготовка; 
комуникация и сътрудничество с асоциираните партньори, с г-жа 
Маринела Радева — председател на АИБМ и най-вече от ползотворната 
работа на международния екип през време на срещата.

Активно работиха учениците: Боряна Милева, Симона Андонова, 
Красимира Динчева, Берна Мехмедова, Неврие Метин, Александър 
Андонов, Слав Симеонов, Шади Абди ръководени от г-жа Галина 
Николова. Имахме подкрепата: на директорката — г-жа Веселина Тотева; 
на Училищното настоятелство с председател г-н Величко Тодоров; на 
родителите: Сем. Милеви, сем. Андонови, сем. Ниязи и сем. Абди и 
разбира се на нашите асоциирани партньори: Община Варна — Дирекция 
«Образование» и English Academy, Варна.

Да си пожелаем реализация на идеите, заложени в проекта!
Донка Георгиева

Координатор на проекта за IV ЕГ, Варна

This project has been funded with support from the European Commission. 
 This publication [communication] reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held  responsible for any use which may be made of 

the information contained therein
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Рисунки от 
изложба в 

“Галерия 10”

Цвета Петрова, 9. в
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Александър Кълбов, 11. ж

Александър Кълбов, 11. ж
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Кремена Добрева, 9. г
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Биляна Янкова, 11. г
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Славяна Димитрова, 10. а
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Фани Димитрова, 8. и
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Мадлен Атанасова, 9. е
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Мадлен Атанасова, 9. е
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Пламена Нанева, 8. и
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Пламена Нанева, 8. и
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Стана факт - Ученически 

съвет, учреден по инициатива 

на учениците.

Той си има устав и

www.us4egvarna.goodbb.net

Каним ви да дискутираме по 

важни проблеми, свързани с 

училищния живот.

Председател: Веселин Русев, 11. г

Зам.председател: Божидар Иванов, 11. г

PR: Любомира Петева, 11. г


