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Устрем
към

Парнас

Вдъхновение
«my psychosis and inspiration…»

Да си имаш един такъв назаем,
да не му виждаш очите по цяла година,
а като го видиш с онзи поглед потаен
в теб да се блъскат ветрове двамина.
Той трябва да е студен, да е далечен.
Да не говори направо, често да мълчи.
Вечно от горе до долу в черно облечен,
в него светът да е писък чуплив.
Да го гледаш свита, да го пазиш —
всеки полъх би отвял го далеч.
Да ставаш за него, да газиш
напред и през огън и лед.
Да те вдъхновява — сън да не знаеш
всеки дъх да изпращаш по вятъра.
За другите — куче ги яло! — нехаеш —
Само той да е жив, да е някъде.

Един такъв да имаш — тъмен сюрреалист,
достатъчно далечен, достатъчно тих —
няма да остане сантиметър бял лист.
Тежко ще се ронят стих след стих, след стих…

Тони Пашова, 11. «Д»
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451 градуса по Фаренхайт

Останал без дъх пред лазура поглъщащ,
пред свят от мъгла и солен изумруд,
ти в паника пълна назад се обръщаш
и сам се наричаш «безпаметно луд».

Трепериш от мрака, трепериш от гняв,
от студ ослепял и загубил кураж,
побъркан от гняв го обръщаш на бяг
и тичаш към същия плашещ мираж.

Но спираш. Реката! И Кучето! Здрач.
Избухващи клади в блата от петрол —
във дрехите, въздуха, мислите чак.
Здравият разум — безпаметно гол.

Отново в лазура се връщаш. Напред —
нито светлик, та и бледен дори.
Ръцете са пълни със мрамор и лед,
и пълно с олово сърцето тежи.

Но там сред тъмата Олимп се виси —
скалата единствено тебе очаква —
а ти си застанал в полите Сизиф
и в теб, примирена, душата проплаква.

Тони Пашова, 11. «Д»
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Federico

Ти
полагаш в ръцете ми сякаш са огнена степ
твоя цигански град с канелени кули.

Кървави сватби да вдигнем безчет!
С разплакани китари
и
портокалени дюни.

И двете реки —
от сълзи и от кръв —
ще хукнат подплашени към моето море.
То ще им бъде прегръдка и стръв
с зъби от пяна и устни небе.

И в пет следобяд ще отекне Смъртта,
и аз ще те обичам в зелено,

безсънна и кървава андалуска луна
ще плаче за тебе във мене.

Тони Пашова, 11. «Д»
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Ежедневие

С първия лъч прозвучава заплаха,
надига се пламъкът — синкав, студен.
Зад всяка усмивка — стаена уплаха.
На фронта излязъл е новият ден.

Борбата започва — и точно навреме!
Вълните заливат — талаз след талаз.
Ту трескаво дириш от всичко да вземеш,
ту себе си пръскаш час подир час.

Издига се слънцето и силите свършват,
напукани устните вече кървят.
Кътници впиват се, гладно разкъсват,
огнени тръпки в гърдите свистят.

Дланите, плувнали в пот, пепелища,
мъртви светулки в житата ловят.
Краката — издрани, очите — не виждат,
в здрач е потънал целият свят.

В облак от скръб тишината пролазва,
пламъкът стихва горчивозелен.
Над фронта поредният ден е залязъл
с един печеливш и един победен…

Тони Пашова, 11. «Д»
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Не искай…
«сънувай…»

О, не искай от мен да не плача,
щом небето зарони сълзи,
щом търкулне луната погача,
ала черга от дъжд я тъмни.
Не поисквай от мен да не капя
като жълтия брезов листак
щом не грее напечен асфалтът
и не шепне житният злак.
От мен недей пожелава
да пазя от летния огън —
сама съм си синя жарава
и друг да затопля не мога.
И не искай подслон да намирам
в хладния нощен порой —
изтъкана от бриз и от вино
в мен глухарчета шепнат безброй.

О, не искай от мен да не плача —
аз сама съм си пристан зелен,
аз сама съм си лунна погача
във на лятото сетния ден.

Тони Пашова, 11. «Д»

Вятър

Поисках да уловя вятъра
и, случвайки магия,
прашинките през мен пробягаха
във вихъра на моята стихия.

Вятър с цели шепи взех,
пръсках го из себе си със жар,
но той избяга ми напред,
че никой не е негов господар.

Казаха ми: «Затвори го в клетка!»,
но аз това не пожелах.
С вятър в шепи — малка щипка,
Аз изгрях, смях се и живях.

Камелия Христова, 12. «Е»
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Нова есен

Есенни цветове пак ме потопиха,
в своите топли и нежни къдели,
те страховете в мен притаиха,
сякаш времето са завладели.
И вятърът предизвиква листата,
леко полюшва ги изведнъж,
да, това е нашата есен позната,
със своя дългоочакван дъжд.
Дъжд, който нежно душата гали,
в който дори има и малко тъга,
и за тия, които от себе си са дали,
след дъжда следва и малка дъга.

Полина — Десислава Батешкова, 9. «З»

Научих се

Научих се!
Чирак на слънцето да бъда,
смел търговец на усмивки.
Научих се!
Да прекрача всяко фиаско,
да бъда част от света.
Научих се!
Да очаквам съдбата си,
да прегърна своя страх.
Научих се!
Прашинка да бъда и дим,
плевел или пъстро цвете.
Научих се!
Да бъда някой или никой,
отлив или прилив бърз.
Научих се!
Да вървя и да прескачам,
с едно око вечер да спя.
Научих се!

Полина — Десислава Батешкова, 9. «З»
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***
Град на мъртва болка
И тежък стон на безверие.
Писък на нечия безсъница,
Заклещена в далечното безвремие.
Град на мъртви сенки, бездушни и слепи —
Гледат ме и ме сочат с насмешка.
Град на истини, смешни и неверни,
Обричат ме да бъда тяхна грешка.
Град на рани, бездънни, дълбоки
На спомени, нежелани и неискани.
Град на вечни страдания и болки,
Град на спотаена гордост, изискана.
Пренебрегвам мъртвия ми живот,
Наречен просто «съществуване».
Ще прокарам път, ще открия брод —
Ненапразно го наричат «Възкръсване».
Град на мъртва болка
И тежък стон на безверие.
Те вече не са моя тайна дълбока.
Здравей, Лицемерие!

Петя Гавраилова, 12. «Д»
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Давид Стойков, 9. “А”

Устрем
в лабиринта на чуждото слово
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«El amor junta los cetros con los cayados, la grandeza con la bajeza, hace posible 
lo imposible, iguala diferentes estados y viene a ser más poderoso que la muerte.»

Miguel de Cervantes Saavedra

Para empezar, diría que estoy totalmente de acuerdo con este aforismo: 
el amor es el sentimiento más fuerte y más extraño a la vez, es la fuerza que une 
todo y que nos hace humanos.

Desde mi punto de vista, cada uno quiere encontrar un amor romántico: 
enamorarse de alguien profundamente sin poder pensar en nada más y vivir con 
él hasta que la muerte los separe. Pienso que esto es así porque cada uno desea 
sentirse completo y el único modo de conseguirlo es amar y ser amado.

Yo entiendo muy bien todo esto y a mí me gustaría también encontrar el 
amor verdadero, pero uno debe saber que hay muchísimos tipos de amor. Por 
ejemplo, la amistad: muchos dicen que en la amistad hay mucho más amor que el 
amor mismo y, según yo, esto no se puede negar. Los amigos verdaderos son algo 
precioso porque estarán siempre a tu lado cuando el amor te haya dañado.

El amor entre dos personas es algo excepcional pero el amor entre la 
gente, sin diferencias de nacionalidad, raza o religión, es lo que nos une y hace 
posible lo imposible. Lo que quiero decir es que mientras perseguimos un amor 
romántico, tenemos que darnos cuenta de que el amor está por todas partes. El 
amor es ayudar a un anciano a atravesar la calle, en pensar en los demás y no ser 
egoísta, es el entendimiento y 
el apoyo entre la gente.

La mayoría de no-
sotros se preocupa solo por sí 
mismo, quizá por su familia 
y sus amigos, pero por nadie 
más. Ser humanista no con-
siste en el amor a sí mismo o 
en amar a tus queridos, sino 
amar a toda la gente sin hacer 
diferencia entre pobre y rico, 
entre bueno y malo.

En conclusión, diría 
que no es fácil hacerlo, amar 
a todos, pero cada uno puede 
esforzarse un poco y tratar 
de conseguirlo. Entonces el 
amor de verdad vendrá a ser 
más poderoso que la muerte.
Ивелина Вълева 12. «Ж» 

Дайена Колева 8. “Ж”
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«El amor junta los cetros con los cayados, la grandeza con la bajeza, hace posible 
lo imposible, iguala diferentes estados y viene a ser más poderoso que la muerte.»

Miguel de Cervantes Saavedra

La vida y la muerte son como hermanas gemelas, como las dos caras de 
la moneda — las dos son poderosas, pero de diferente manera. El poder de la 
vida es el amor, porque el amor hace la vida humana razonable y el poder de la 
muerte es lo desconocido. Yo creo que el amor y lo desconocido pueden borrar 
las diferencias, igualar la grandeza y la bajeza, juntar cetros con los cayados.

Por un lado está el amor y hablando de amor, tengo en cuenta aquel amor 
sin límites ni condiciones y no el amor falso. Él es la razón de tantos cuentos y 
películas románticas, donde una chica poderosa y rica se enamora de un chico 
pobre con destino trágico o viceversa. Frecuentemente podemos encontrar his-
torias parecidas en nuestro tiempo. ¿Pero es el amor capaz de hacer igual a la 
gente de diferentes clases sociales? Es que él hace lo posible imposible y no 
pregunta de dónde eres, ni cuánto dinero tienes, ni cómo es tu familia, ni cómo 
te vistes.

Por otro lado está la muerte. No me gusta hablar de ella, pero la verdad 
es que todos somos iguales ante ella y ni Dios, ni nadie puede salvarnos de este 
destino. He pensado muchas veces por qué tengo miedo de la muerte y me he 
dado cuenta de que tengo miedo de lo desconocido. No sé qué pasará en aquel 
momento final, pero nadie lo sabe tampoco. Cuando viene la muerte no pregun-
ta quién eres, quiénes son tus padres, si eres bonito o feo. Ella nos hace iguales 
antes de robar nuestro brillo y destrozarnos.

Para concluir, diría que somos iguales solo en dos momentos en nuestra 
vida — uno, cuando amamos y somos amados y el otro al exhalar nuestro último 
aliento.

Лора Илиянова Илиева 12. «Ж»
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Les deux filles

Il était une fois, à Paris, dans le quartier le plus dégoûtant de tous, vivait 
une famille défavorisée. Depuis très longtemps, le père était sous écrou parce 
qu’il a été impliqué dans un meurtre et son complice l’a trahi. Pour cette raison 
ses deux enfants étaient contraints de demander une aumône et, de plus, leur 
mère les avait abandonnées.

Chaque soir, les petites filles, obligées de se débrouiller avec cette cordée 
de vices et de malheurs, passaient devant Notre-Dame de Paris pour admirer le 
chœur qui chantait harmonieusement. Puis elles restaient devant la boulangerie 
et, à ce moment-là, les pauvres se rendaient compte de leur vie déplorable et 
pénible. Elles écrasaient leurs nez contre la vitre pour pouvoir ressentir l’odeur 
exquise du pain grillé.

Un jour, pour la première fois dans leur vie, les filles ont éveillé la com-
passion d’un homme accueillant, radieux, et évidemment attentif. Il ressentit 
de la pitié en scrutant leurs visages en lames de couteau. Les miséreuses étaient 
stupéfaites par son intérêt à leur égard parce qu’elles l’avaient vu tant de fois. 
Comme pour des agapes, il était peigné et coiffé mais aussi il était un peu dingue 
car ses pantalons étaient cousus de fil bleu. C’était vraiment un homme digne de 
mérite qui semblait d’être capable de réseauter, de son attitude débonnaire, et 
qui, sans l’ombre d’un doute, leur a donné un coup de main dans cette situation 
insurmontable en partageant avec elles sa bouchée de pain.

Десислава Николова, 10. «А»
Деница Стоянова, 10. «Г»

Десислава Георгиева, 8. “Г”
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Le sculpteur le plus jeune

Comme d’habitude, le grand-père racontait des histoire à ses petits-fils 
mais cette fois-ci le conte était un peu différent.

« — Il était une fois, a commencé le grand-père, une famille très pauvre 
qui gagnait son pain en faisant des figurines à la main. Un jour, l’un des enfants 
dut partir au Népal pour les vendre. Il a pris la cordée sur son dos et a fait ses 
adieux. Malheureusement, la montagne n’était guère accueillante — la neige 
tombait et le vent soufflait. Avec le coucher du jour, ses forces diminuaient. Bi-
entôt il s’endormit. Quand il rouvrit les yeux, il se trouvait dans un magnifique 
palais. Un vieil homme s’est approché et lui a donné du pain, de l’eau et des 
vêtements.

Où sont mes figurines? a demandé le garçon.
Ne t’inquiète pas. Je les ai montrées au roi et il les a beaucoup aimées.
Dès ce moment, le garçon a commencé à participer à beaucoup d’agapes, 

pièces de théâtre, etc. Ce qu’il aimait le plus était le chœur qui chantait harmo-
nieusement. Grâce à ces activités, le jeune était réseauté dans la haute société.

Ses compétences dans la création de figurines l’ont aidé à devenir com-
plice du roi et le plus jeune sculpteur du Népal.»

— C’est l’histoire de ma vie, dit Kalaf. Je vous l’ai racontée de fil en aigu-
ille pour comprendre que la solidarité des gens existe encore et peux changer le 
destin de l’homme.

Василена Колева, 10. «Б»
Яница Проданова, 10. «Б»

Дамяна Янчева, 10. «Б»
Велина Жечева, 10. «Б»

Йоана Маринова, 9. “В”
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La solidarité c’est tendre la main vers l’autre

Quand j’étais petite, je passais des heures entières à escalader les mon-
tagnes avec mon père, mon meilleur ami. Nous partagions le même rêve — at-
teindre le sommet de l’Everest. Malheureusement, il est mort avant d’accomplir 
son désir. Le fil rouge qu’il m’avait attaché à la main est le seul souvenir qui 
m’est resté de lui. A partir de sa mort, ma seule pensée était de réaliser ce rêve.

Comme je suis restée orpheline, ma tante, accueillante, m’a acceptée dans 
sa maison. Elle voyait la tristesse dans mes yeux, le manque d’un ami. Alors elle 
a pris la décision de m’aider. Elle a organisé quelques agapes où je pourrais ré-
seauter. J’ai réussi à trouver un complice dans mon aventure, un jeune garçon 
qui m’a tendu sa main.

Après de nombreuses heures de voyage nous sommes arrivés dans un 
petit village au pied de l’Everest. Il s’est avéré que les paysans connaissaient 
mon père et qu’ils conservaient même son journal particulier, avec les itinérai-
res vers le sommet.

Le jour J est enfin arrivé. Avant de partir, le chœur local nous a encouragé 
en nous souhaitant bonheur et succès. Nous nous éloignions mais nous pouvi-
ons encore entendre les paysans qui chantaient harmonieusement.

L’itinéraire était dangereux mais, avec l’aide de la cordée, nous avons 
réussi à atteindre l’Everest. J’ai éprouvé une grande fierté en réalisant le rêve de 
mon père. En sa mémoire, j’ai laissé son journal personnel au sommet. J’étais 
reconnaissante envers mon complice qui avait été solidaire dans cette aventure 
— ma mission.

Вероника Желязкова, 10. «Г»
Ивона Жекова, 10. «Г»
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Seriez-vous favorable à l’idée de supprimer l’alphabet cyrillique 
pour le remplacer entièrement par les lettres latines?

Depuis un certain temps, la suppression de l’alphabet cyrillique est un 
thème de spéculation publique. Le débat provoqué par des personnes qui ad-
mirent tout ce qui vient de l’étranger gagne de l’actualité ces dernières années, 
avec la généralisation de l’apprentissage intensif des langues étrangères. Il est 
bien vrai que les lettres latines ont envahi notre quotidien avec les SMS, les 
mails, mais réfuter toute une culture me semble déraisonnable.

D’abord, chaque Bulgare instruit connaît Païsii de Hilendar qui, dans 
son livre Histoire des Slaves et des Bulgares, s’adresse au peuple lui demand-
ant pourquoi il a honte de ses origines. En 855, par la création de l’alphabet 
cyrillique, les frères Cyrille et Méthode ont permis la naissance d’une nation 
qui allait développer une culture unique. Une culture qui a ouvert la voie à un 
avenir glorieux. Les trente lettres de notre alphabet ont facilité les contacts en-
tre les peuples slaves et leur ont donné la religion qu’ils pratiquent jusqu’à nos 
jours. Sans ces lettres, on ne pourrait même pas s’imaginer comment les grands 
auteurs bulgares auraient écrits leurs oeuvres brillantes.

Il est vrai que nous avons vécu deux occupations, grecque et turque, et que 
nous avons réussi, grâce à notre écriture, à survivre et à devenir tels que nous 
sommes aujourd’hui. Cette écriture représente notre identité. Elle porte en elle 
une parcelle de chaque Bulgare. Or, en s’inclinant devant la culture étrangère, 
nous ruinons la nôtre.

Avez-vous jamais réfléchi sur le fait que les livres des étudiants écrits en 
russe à l’époque, sont édités maintenant en allemand, en anglais, en tchèque? 
Dans les universités bulgares, les livres en bulgare sont rares. En même temps, 
le problème de l’analphabétisme est d’actualité en Bulgarie. D’ailleurs, com-
ment écrire correctement, quand on a toujours à débattre quelles lettres em-
ployer pour transcrire notre langue?

De plus, quand on part à l’étranger, on est obligé d’étudier la langue du 
pays, de s’intégrer à un milieu complètement différent du nôtre; mais en Bul-
garie, du coup, tout doit changer au profit des étrangers, pour faciliter leur inté-
gration à notre milieu. Même les noms sur les panneaux routiers sont transcrits 
avec des lettres latines.

Pourquoi donc? Pour qui? Pour un peuple dont les jeunes ont depuis 
longtemps émigré et dont le reste est trop vieux pour s’adapter aux nouveautés! 
Notre défaut est que nous regardons toujours avec envie ce qui n’est pas à nous. 
Nous ne pouvons pas apprécier à sa juste valeur ce que nous possédons oubliant 
qu’il arrive parfois que le différent et l’unique est préférable à l’identique.

Allons donc!
Милена Стоянова, 12. «В»
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The way we are

Take a breath, clear your mind,
Just look up and you will find
The cure hidden in the sun
While shining, you are having fun.
You can even change your world
Using just one simple word.
Because we can smile or pout,
We can work hard or mess about.
We enjoy the way we are
even when our friends are far.
We are young and really strong
Although we do some things wrong.
Sometimes we are afraid or brave
Like a desert or a wave.
We are tactless, often crazy
and for the teachers — very lazy.
We are just the next generation
And we don’t love education.

Полина — Десислава Батешкова, 9. «З»
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Устрем
към казващите думи

Цвета Петрова, 10. “В”
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Където мечтите се сбъдват

— Не мога да повярвам какво чувам. Това е нелепо и недопустимо. 
Не, не и не! Забранявам да се виждаш с това момиче.

Това беше третият скандал за тази седмица в семейство Томови. 
Крясъците на госпожа Томова се разнасяха из цялата улица. Беше бясна 
за пореден път на осемнайсетгодишния си син Явор, който седеше в този 
момент на дивана в кухнята им с видимо нежелание и отегчение. До него 
бе баща му — Тодор Томов, който се беше втренчил в чашата си със скоч. 
Изглеждаше замислен. Нещо във фирмата пак се бе объркало и чакаше 
него да се оправи. Единствено госпожа Томова стоеше права и нервно 
обикаляше около масата.

— Мамо, мисля, че е време да приемеш факта, че искам да съм с 
Лора — каза с досада Явор, защото това го беше повтарял десетки пъти до 
сега.

— Слушай ме, момченце! Докато живееш в тази къща, ще спазваш 
моите правила и ще се съобразяваш с мен! — изсъска майка му.

— Осемнайсет години съм изпълнявал всичко, което си ми 
нареждала, но за това решавам аз — рече Явор, стана, отвори вратата и 
добави — Съжалявам, но избирам да съм с нея и ако това продължава да 
не ти харесва, в скоро време ще напусна този дом.

Излезе от кухнята. Госпожа Томова погледна съпруга си 
въпросително:

— Ти няма ли да се намесиш? Няма ли да кажеш поне какво 
мислиш?

Тодор отпи от чашата си и изморено отвърна:
— Явор е прав. Не се намесвай толкова много в живота му. Достатъчно 

е голям да поема отговорност за действията си. Ако това изобщо е грешка, 
нека сам да се убеди в това.

Госпожа Томова не остана очарована от отговора на съпруга си. 
Няколко секунди го гледаше с присвити очи и вледеняващ поглед, след 
което каза:

— Нека да оставим сина ни да си провали живота — това предлагаш 
ти? Не мога да повярвам!

Тя също излезе от стаята, тръшкайки вратата.
* * *
Лора беше на 19 години, когато се срещна с Явор. Въпреки че бяха 

много различни, се влюбиха още щом се зърнаха. Явор беше хубавец — 
висок, строен, синеок, със светла кожа. Много момичета въздишаха по 
него, но вземаха предвид и факта, че беше от богато семейство. Лора бе 
симпатична, малко мургава, ниска, с тъжни зелени очи и изморен вид. 
Тя имаше причина за този отчаян поглед. Когато беше в 10 клас, баща й 
беше обвинен в убийството на най — добрия си приятел и бе с доживотна 
присъда в местния затвор. След тази неприятна случка майка й изпадна в 
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нервна криза. Не успя да издържи на напрежението и се разболя. За месец 
ракът я поваля на легло и я уби. Лора се принуди да спре образованието си 
и да започне работа.

Явор никога не се бе сблъсквал с подобни проблеми. Водеше 
безгрижен живот и не знаеше какво е «не!». Баща му имаше бизнес с 
недвижими имоти и държеше две аптеки в града. Майка му не беше 
работила, откакто се бе омъжила. Семейство Томови живееха в охолство, за 
разлика от Лора, която на 19 години се принуди да се издържа сама. Явор 
обаче се влюби в нея, в нейната борбеност, добросърдечност, оптимизъм 
и лъчезарност. Не харесваше онези разглезени богаташчета около себе 
си — с лъскави костюми, скъпи коли, голямо самочувствие и никаква 
сърдечност. Не беше като тях. Майка му не приемаше връзката му с Лора, 
защото тя не беше от тяхната класа. А именно това караше Явор толкова 
много да я желае — беше бедна, но богата на доброта… и мечти. Би дал 
всичкото си наследство на някого, който го иска, само да може да бъде 
щастлив с Лора, без майка му да се опитва да застане между тях.

След поредния скандал с майка си, Явор загуби всякаква надежда, 
че може да получи благословията й. Изчака да свърши работната смяна на 
Лора и й се обади:

— Как си?
— Изморена съм. А ти? Звучиш разстроен… пак ли се карахте с майка 

ти?
— Е… да, но няма значение…
— Тя никога няма да се сломи, нали? — с мъка отсече Лора.
— Всичко ще се оправи, Лори. Заявих й, че ще се изнеса, ако не 

те приеме. Ще отидем там, където мечтите се сбъдват — точно, както си 
обещахме! — отвърна Явор.

— Отговори ми на въпроса! — рече Лора.
Явор замълча за секунда. И двамата знаеха какъв е отговорът и ги 

болеше много от него. Една млада, невинна и красива любов трябваше да 
бъде прекратена, заради някакви пари и социално положение.

— Никога няма да се сломи — прошепна Явор, докато момичето тихо 
плачеше.

Пожелаха си лека нощ и затвориха. Лора се чувстваше виновна и 
безсилна. Заради това, че беше от бедно семейство, с баща — убиец, без 
образование и класа, не можеше да се хареса на майката на Явор. Сърцето 
й не й даваше да си помисли да застане между него и семейството му, но 
не й позволяваше и да го забрави или отхвърли. Защо се влюби като два 
пъти повече страда?

Явор пък се бе уморил да моли майка си да се опита да опознае Лора. 
«Ще си допаднат.» — мислеше си той, но непреклонната госпожа Томова 
не говореше с хора, които се возят в автобус или обядват пица на парче на 
пейка в градската градина. Не искаше да си помисля какво би се случило, 
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ако остане без Лора — неговата красива Лора, която го разсмиваше, 
забавляваше, изслушваше и водеше там, където мечтите се сбъдват.

На сутринта Явор се събуди рано, за да не се налага отново да говори 
с майка си. Не си беше и помислял да ходи на училище. Решително се бе 
насочил към квартирата на Лора, която посрещна бягството му от училище 
с голяма изненада.

— Да те питам ли как ще си извиниш отсъствията? — попита го 
момичето, докато пиеха кафе в слънчевата й кухничка.

— Нямам намерение да ги извинявам, защото още тази вечер 
двамата с теб ще избягаме от този град — отвърна Явор като новината му 
накара Лора да се задави.

— Шегуваш се, разбира се! — рече тя и го погледна строго.
— Знаеш, че майка ми никога няма да те приеме и ме измъчват 

скандалите вкъщи. Този живот ни е даден, за да му се наслаждаваме, а не 
да страдаме. Нека заминем още тази вечер. Ще те заведа на края на света. 
Обещавам ти!

— А работата ми?! — рече Лора, но в гласа й се усещаше желанието 
да заминат.

— Извън този град ще сбъдна мечтите ти — прошепна Явор като се 
приближи до нея. Погали я по лицето и провря пръсти между косите й. 
Гледаше я толкова нежно, сякаш рецитираше поема. Целуна я по устните 
и добави:

Цветлена Иванова, 12. “В” - Училищен ден
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— Довечера в 9 ще те чакам на мостчето в гората. Вземи си най-
необходимото.

Лора остана сама в квартирата си, изумена от предложението на 
Явор. Не можеше да скрие, че искаше за замине с Явор, но и се боеше от 
последствията от действията им.

Телефонът звънна. Беше баща й. От затвора им позволяваха един 
десетминутен разговор на ден.

— Здравей, Лоли, как си?
— Чудесно, татко. Ти как си?
— Ох… как може да е човек на подобно място, но се държа — отвърна 

баща й. — Как е Явор?
— Точно преди да се обадиш беше тук — рече Лора. — Добре е. Майка 

му продължава да го настройва срещу мен, но той няма да ме изостави. 
Убедена съм.

— Ех, тези богаташи. Заради такива като тях невинен лежа тук, а ти 
страдаш самичка — проплака баща й. — Дано да започнат да те харесват и 
уважават след време, но иначе не заставай между Явор и семейството му. 
Ще те боли, но се отдръпни, ако трябва, защото аз знам най-добре какво е 
да си отделен от детето си…

— Татко, не се тревожи за мен — прекъсна го Лора, за да не се 
разплаче тя.

— Ти си умничка, Лоли! — гордо рече той. — Знам, че ще постъпиш, 
както е редно. Нямам много време и ще затварям. До скоро!

— До скоро, татенце!
* * *
Точно в 9 вечерта Явор беше на мостчето в гората и чакаше Лора. 

Това бе любимото им мостче. Тук се целунаха за първи път, от това място 
започна красивата им история.

Лора закъсня с 15 минути. Дойде зачервена и запъхтяна.
— Извинявай, че закъснях — рече тя.
— Имаме цялото време на света — каза Явор. — Да тръгваме!
— Почакай! — спря го Лора. — Да тръгнем в тази посока.
Тръгнаха към околовръстното шосе. Решиха да чакат някого, за да 

ги качи на автостоп и да ги отведе, където и той отива — без значение. 
Излязоха извън гората. На шосето беше спряна кола и двамата решително 
се насочиха към нея. Внезапно от нея излезе госпожа Томова. Изгледа 
сина си с бесен поглед и извика:

— Премина всякаква граница!
— Майко, какво правиш тук? — изкрещя Явор. — Защо си тук, по 

дяволите? Заминавам с нея! Приеми го! Обичам я!
Внезапно Лора го стисна за ръката и той я погледна.
— Аз им казах — проплака тя.
— Какво? — извика още по-силно момчето. — Измъчвали сте я, за да 

ви каже. Как не те е срам, майко?
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— Чуй ме! — каза Лора, а сълзите й не спираха да текат по 
пребледнялото й лице. — Аз им казах, че заминаваме. Как да ти го причиня 
— да те разделя с родителите ти? Те ти мислят доброто. Щяха да се съсипят 
от мъка, като разберат, че си избягал.

— Но, Лори… ние ще сме щастливи на края на света, където мечтите 
се сбъдват — каза Явор, докато очите му се пълнеха със сълзи.

— Аз всяка вечер пътувам до края на света и сбъдвам мечтите си — 
промълви Лора с усмивка. Очите и лицето й блестяха от сълзи. Приближи 
се до момчето и го целуна, за последен път.

Явор я изпрати с тъжен поглед, докато тя се губеше между дърветата 
и се сливаше с тъмнината.

Михаела Митева, 12. «Е»
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Усмивката ми

Изчезна усмивката ми. Няма я. Отиде ли си? Къде е?

Дните се влачат скучни, мрачни, дори когато навън е слънчево и 
топло.

Защо ли се чувствам така? Защото разни «тарди» от класа ми се 
подиграват и завиждат? Едва ли. Защо дори когато приятелите ми се 
смеят, моите мисли се гонят нанякъде и… просто не намирам забавното в 
думите им… думи, думи, думи. А смисълът… къде е? Просто го няма. Няма 
смисъл, няма усмивка… Защо? Питат ме какво ми има… ами като не зная 
какво ми е? Като не зная какво се случва около мен… и защо. Мислите, 
че ми харесва да не откривам красотата и веселието, които цяло лято ме 
преследваха… да ги търся, а те, те просто да са изчезнали… Мислите, че 
сте виновни за нещо? Не, не и този път. Единственият слънчев ден от 
седмици, от месец (толкова ли мина вече), а аз просто не мога да му се 
зарадвам… Мислите, че искам да е така? Мислите, че на мен нещо не ми е 
наред? Ами, може и така да е. Все пак, винаги съм знаела, че съм… (каква… 
луда? — не!!!), че съм друга… Винаги съм знаела, че не съм съвсем като вас, 
че съм по-различна. Но сега е още по-силно. Нормално ли е да се чувствам 
толкова сама в свят, пълен с интересни хора? Как нито един от тях не успя 
да ми помогне да открия онази усмивка от лятото…?

Лятото… колко по-лесно беше всичко. Как естествено се случваха 
нещата. Как пясъкът пареше нозете, изсъхналата морска вода горчеше по 
устните, солта се белееше по кожата ми, а слънцето просто ме изгаряше… 
Как чаках сегашните дни… всъщност чаках точно ден като днешния — 
топъл, слънчев, прекрасен… Наистина започваха да ми омръзват онези 
жеги. А ако знаех как ще ми липсват сега…

А всъщност, ако е върна 2 месеца назад, в лятото… какво? Дали ще се 
почувствам по-добре? Дали няма да съм още по-самотна? Когато щастието 
се излъчва от всяка клетка на хората около мен… няма ли да е още по-
тежко и трудно?

Къде е усмивката ми сега? Къде ли се запиля тази прекрасна 
усмивка, която винаги ме е придружавала навсякъде? Сега тя е заместена 
от друга, непозната усмивка. Изкуствена — не като моята. Не като онази, 
която кара всеки да ми отвърне на щастливото настроение, онази, която 
може да озари нечий ден и да изтрие нечии сълзи. Къде е тя? Защо трябва 
да съм заключена зад тази неприятна и неестествена (как се казваше… 
усмивка, а може би вече не…). Ах, как искам да намеря моята. Истинската 
ми усмивка… Ще я търся. Повече няма да чакам тя да ме намери. Ще я 
открия и вече никога няма да я пусна да си отиде.

Василена Колева, 10. «Б»
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Песента на черната мъка

«Време е да продължа по пътя си и ти по своя. Дано го откриеш, дано успееш сама да 
се измъкнеш от Тъмната стая и да откриеш своето щастие. Ще ти е трудно. Ще 

те боли всеки път, когато разбиеш една стена и видиш, че… пред нея има друга…
… И когато влезеш в Последната стая, най-страшната, стаята, в която има само 
САМОТА — аз вече няма да съм в нея. Тогава ще осъзнаеш какво се опитах да 
направя за теб. Искам тогава да бъдеш силна, за да откриеш Ключа за Последната 

врата. Дано Отвън да е толкова светло, колкото казват.
Сбогом.»

Йордан Серафимов

Елена бягаше по дълъг сив коридор. Коридор без нито един прозорец, 
без нито една свещ. Стените бяха облепени със сиво кадифе с увиващи 
се по него черни отровни цветя — цветята на злото. В коридора нямаше 
светлина, тоест дори и сянката й не я преследваше по него. Всичко тънеше 
в тайнствен сумрак, който влизаше в дробовете й като лепкава гъста мъгла, 
задушаваше я, вливаше отрова вместо кръв в сърцето й.

Изведнъж момичето забеляза, че от двете страни на коридора се 
появиха врати. Тъмнокафяви на цвят, на всяка една от тях имаше по една 
старовремска месингова брава, покрита с праха на незнайно много години. 
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Едри капки пот се стичаха по лицето на момичето, влизаха в очите й и ги 
пареха. Отчаяно, то натисна първата брава вдясно и влезе в стаята.

Стаята беше боядисана в някакъв тъмен цвят, но заради 
многогодишния прах, с който стените бяха покрити, Елена не можеше 
да определи точно какъв. От прозореца на отсрещната стена се спускаха 
две тъмночервени плюшени завеси, които не позволяваха да влезе нито 
лъч светлина. На масичката до прозореца бяха сложени бижута, които 
Елена добре познаваше — гривната от X, халката от У, пръстена от Z. Тя 
се изненада, че познатите й бижута бяха потъмнели и изгубили блясъка 
си. До тях лежаха няколко изсъхнали рози, от чиито стебла на пода капеха 
капки кръв. Елена погали розите, излезе от стаята и тихо затвори вратата. 
Изпод прага се промъкна дълга черна сянка, която се приближаваше към 
момичето. То отново побягна, влезе през следващата врата и я затвори зад 
себе си. Облегна се на нея със стиснати очи и от ъгълчетата им се стичаше 
по една сълза.

Едва сега момичето отвори очи. Тази стая би могла успешно да бъде 
декор на някой трилър за извратен сериен убиец. Стените бяха облепени 
със снимки, на много от които Елена присъстваше. Снимки до морето, 
снимки в някое кафене, снимки на усмихнати деца, снимки просто на 
изгряващото слънце. Нечий болен мозък обаче беше задраскал лицата 
на хората от снимките. Елена пристъпи към стената отсреща, за да ги 
разгледа по-отблизо, но кракът й стъпи на нещо твърдо и остро и тя се 
отдръпна. Едва сега забеляза, че подът е покрит с ключове и гвоздеи. Тук 
имаше по един гвоздей за всяко предателство и по един ключ, изхвърлен от 
всеки, излязъл през вратата на живота й. И тези хора бяха адски много. Тя 
преглътна сълзите си и видя, че от връхчетата на показалците й тече кръв. 
Капките падаха върху бялата й рокля, върху нозете й, върху ключовете и 
гвоздеите. Излезе на пръсти от стаята и щом затвори вратата след себе си, 
тя звънна като камбана.

Пое дълбоко дъх, преди да влезе в следващата стая. Тук най-
неочаквано завари баща си. Още щом я видя, той тръгна към нея и започна 
да крещи. По тапетите на стаята плъзнаха пламъци. Той й крещеше и 
посягаше да я удари, а огънят в стаята се разгаряше, след малко щеше да 
ги погълне… Цигулките свиреха кресчендо, ръката му се засилваше към 
нея, фигурата му се очертаваше на фона на бушуващия огън, а…

* * *
— Доктор Миленов, жал ми е за момичето. Дайте да направим нещо 

— обърна се медицинската сестра към лекаря, стоящ от дясната й страна. 
Двамата бяха на прага на бяла шумоизолирана стая, в центъра на която 
имаше едно-едничко легло. Момичето, завързано за леглото, се мяташе 
бясно от едната страна към другата и крещеше. Крясъците й бяха резки, но 
провлечени, съчетани с хрипове.

— Бийте й още една доза успокоителни — твърдо каза лекарят.
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— Но, доктор Миленов, вече получи дневната си доза…
— Искате ли да се успокои, или не? И, моля Ви, не забравяйте, че 

само аз съм лекарят в тази стая.
Сестрата мълчаливо бръкна в джоба си и извади шишенце 

и спринцовка. Докато изтегляше успокоителните в спринцовката, 
потрепваше от виковете на момичето. Приближи се към леглото и в 
удобен момент хвана ръката на лудата, заби иглата във вените й и вкара 
успокоителните в кръвта й. Момичето за момент се отпусна на леглото.

* * *
Елена избяга от стаята и затвори вратата зад гърба си. «Стига — каза 

си тя — стига толкова с теб». Прокара пръсти през косата си и един цял 
кичур остана в ръката й. Направи го отново и пак имаше заплетен кичур 
коса между пръстите й. Въздъхна и влезе в следващата стая.

От момента, в който кракът й стъпи вътре, Елена започна да пропада 
в някаква дълбока черна пропаст. Тя летеше надолу и все надолу, падаше, 
вероятно нямаше да оцелее, ако изобщо срещнеше дъното. За нейно 
учудване обаче, оцеля. Щом се изправи и стъпи на краката си, усети как 
нещо студено и някак влажно се увива нагоре по крака й. Очите й свикнаха 
с тъмнината и видя стотици змии, които се насочваха към нея. Езиците 
им прорязваха въздуха, а очите им светеха със зловещ блясък. Змиите 
бяха различни, тънки и дебели, светлокафяви, жълти и тревистозелени, 
всякакви видове от пепелянка до анаконда, но всички се плъзгаха към 
момичето. Елена нямаше къде да бяга този път. Малко по малко първите 
достигаха краката й, плъзгаха се нагоре по прасците и бедрата й, увиваха 
се около талията, гърдите и врата й. Елена не смееше да трепне, защото 
усещаше колко отрова се движи нагоре по нея. Змиите се вплитаха в косата 
й, запушиха устата й, затвориха очите… Когато момичето беше увито 
отвсякъде от ужасните студенокръвни, те изведнъж избухнаха. Всички 
змии в стаята като че ли се пукнаха и обляха всичко в отвратителна черна 
слуз, включително и Елена. Щом змиите изчезнаха, тя видя вратата на 
другия край на стаята. Излезе разтреперана и в коридора забеляза как 
кожата на ръцете й е станала суха и напукана. Белеше се досущ като 
люспите на змиите.

Елена нито за момент не се замисли дали да продължи да влиза 
в стаите. Напротив, преживяното я направи по-решителна и със смела 
крачка тя натисна следващата месингова брава и влезе. Стаята беше 
боядисана в лилаво, а на четирите стени висеше по един грамаден портрет. 
Два от портретите бяха на мъже, а два — на жени, и в тях Елена разпозна 
покойните си баби и дядовци. Всяка рамка беше обрамчена с траурен креп 
и хората от портретите сякаш я следяха. До едната от стените имаше малка 
масичка, върху която стоеше стар грамофон. Неочаквано полуизтритата 
плоча тръгна, като че ли пусната от невидима ръка. «Besame, besame mu-
cho… Como si fuera esta noche la ultima vez. Besame, besame mucho… Que 
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tengo miedo perderte, perderte despues.» — пееше провлачено нечий мъжки 
глас и тя като че ли виждаше влюбените двойки, танцуващи по време на 
Втората световна война в огромна зала. Една от тях, разбира се, бяха баба 
й и дядо й. Елена почувства как долната й челюст трепери, но преглътна 
сълзите си и излезе от стаята. Усети вкус на кръв в устата си и разбра, че е 
прехапала езика си до кръв. Сега той беше изтръпнал и не можеше да се 
движи. «Малко остана — мислеше си Елена. — Скоро, скоро свършваме».

На следващата, предпоследна врата, висеше голям дървен черен 
кръст. Момичето усети как този кръст я вика, как се уголемява и сякаш 
се приближава към нея. След секунда тя се видя прикована на този кръст, 
разпната като Христос. В средата на дланите й и в нозете й се забиха пирони 
и тя завика без глас. Никой нищо нямаше да чуе, а и на никого нищо не 
би могла да каже, но тя викаше. На челото й се появи венец, направен от 
тръни, и към очите й се застичаха струйки кръв. Тази кръв не бе червена, 
както обикновено, а черна на цвят и сякаш изгаряше кожата на лицето 
й. Елена усещаше агоналните мъки, нямаше сили дори да се бори, хайде, 
нямаше ли да умре най-накрая… Кръстът падна от стената. Елена се озова 
отново в сивия коридор. Не можеше да запази равновесие и падна на пода. 
Изведнъж пред очите й падна бяла пелена, тя не виждаше коридора, тя не 
виждаше нищо…

* * *
След дозата успокоителни момичето на леглото бе спряло да крещи. 

Сега само мяташе главата си от една страна на друга, а чертите на хубавото 
лице се сгърчваха в болезнени гримаси. Възглавницата вече бе мокра от 
сълзите й, а от носа й се стичаха две струйки кръв.

— Типичен пост травматичен стрес — каза вещо доктор Миленов. 
— Сигурно в момента сънува катастрофата.

— Но докторе, защо успокоителните не й помагат да заспи спокойно, 
както на другите луди?

— Защото тя не е просто луда. Обичайната доза успокоителни не е 
достатъчна за нея, и Вие го знаете. Трябва да й бием още една.

— Доктор Миленов, знаете рисковете…
— Необходимо ли е да Ви напомням, че мога да подпиша заповед 

за уволнението Ви във всеки един момент? — попита с неприятна нотка 
в гласа лекарят и продължи, повишавайки тон. — Ако ме смятате за 
некомпетентен, знаете къде да се оплачете. А сега, моля, бийте й още една 
доза и нека всички се успокоим най-накрая.

Въпреки сериозните си съмнения, сестрата би още една доза 
успокоителни във вените на момичето. Главата й се отпусна върху 
възглавницата и дори клепките й спряха да потрепват.

— Виждате ли? — каза доктор Миленов. — Точно от това е имала 
нужда, горката.

* * *
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Елена вече не можеше да вижда и затова пипнешком отиде до вратата 
към Последната стая. Не ме питайте как разбра коя точно от всички е тя, 
просто усети коя трябва да бъде. Отвори вратата и се озова в Последната 
стая. Тук нямаше нищо. Нямаше стени. Нямаше прозорец. Нямаше я дори 
вратата, през която беше влязла. Тук я имаше само самотата. Елена седна 
в нищото и обгърна коленете си с ръце. Нечии невидими ръце свиреха на 
невидимо пиано съвсем тихо. Свиреха Лунната соната. «Това сигурно е 
моята лебедова песен — помисли си Елена и се засмя. — Лебедовата песен 
на черната мъка».

Наистина бяха предозирали успокоителните. Момичето на леглото 
не само не помръдваше, ами не дишаше. Пулс също липсваше. Колкото и 
да се опитваха, доктор Миленов и сестрата не успяха да я съживят.

Осъдиха и двамата за непредумишлено убийство.
Камелия Христова, 12. «Е»
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Пианото от абанос

Отвори кутията.
Някои от писмата бяха полуизгорели, други — изцапани с кръв, а 

трети — напълно запазени. Отвори първото и се зачете:
«Любима,
Вече три седмици сме тук. Искам да знаеш, че си винаги в сърцето ми 

— през деня мисля за теб, а нощем те сънувам. Не мога да ти разкажа с 
подробности какво става (знаеш защо, писмата могат да бъдат прихванати), 
но съм добре и не съм забравил обещанието, което ти дадох. Щом се върна, 
ще се оженим.

На моята К. с любов,
А.»

Усмихна се. Прочиташе писмата едно по едно, като постепенно 
над усмивката й, като облаци над залез, капеха сълзи. Преди да отвори 
последното писмо в кутията, си пое дълбоко дъх.

«Обична моя,
Нямах възможност да ти пиша два месеца вече. Съжалявам за 

това. Войската ни намалява — всъщност, от нашия полк останахме към 
двайсетина човека, и денонощно се крием в окопите. Днес сутринта погребах 
Т. Кажи на близките му, че е мъртъв. Още ли свириш Лунната соната? 
Свири я всяка вечер за мен, така ще знам, че още ме чакаш.

Ще направя всичко, за да се върна при теб!
С любов,

А.»
Бавно затвори писмото и изтри сълзите от очите си. Знаеше накратко 

историята, но някак не можеше я да възприеме като девойка на нейните 
години, тръпнеща и чакаща любимия. Реката на спомените я върна назад 
към един прекрасен септемврийски ден под ябълковото дърво на лозето. 
Беше само на десет години…

— А бабо, има едно момче от моя клас, което все ми скубе косата!
— Деси, прави го, защото тайничко те харесва — подсмихна се 

бабата.
— А ти откъде знаеш?
— Защото и аз съм била на твоите години, някога, много отдавна. 

И бях мъничка като тебе и мен едно момче постоянно ме дърпаше за 
плитките. После ми каза, че е защото ме харесвал.

— И какво стана после с момчето, бабо? — Деси я погледна очакващо 
с големите си сини очи — Разкажи ми историята, моля те! Знаеш колко 
обичам да те слушам!
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— И после… После пораснахме малко и той започна да ми подарява 
цветя. Отиваше в гората и ми береше най-красивите букети от полски 
цветя. Разхождахме се вечер, хванати за ръка, покрай брега на морето. Беше 
много красиво. А после той ме изпращаше до нас и след това изчакваше да 
чуе как свиря на пианото. Винаги му свирех Лунната соната като знак, че 
го обичам. — Бабата си пое дъх и примижа, като че си припомняше всеки 
миг от онези вечери.

— Дядо ли беше това?
— Не, миличка, дядо ти се появи после. Ама слушай ме внимателно, 

иначе няма да ти разказвам истории повече!
— Слушам де-е, слушам. Кажи сега, разказвай нататък!
— И толкова се обичахме с това момче, че си бяхме обещали да се 

оженим, като навършим пълнолетие — аз бях с една година по-малка от 
него. После обаче започна войната. Взеха го в армията и… Не се върна. 
Това е, после се запознах с дядо ти и…

Допреди няколко дни си мислеше, че тази история е била поредната 
приказка на баба й, една от нейните шантави фантасмагории. Но когато… 
Сърцето й не издържа и завинаги отиде на едно по-добро място, Деси 
научи истината. С последния подарък от баба й — тези писма. И ето че 
всичко е било съвсем реално…

Деси дръпна пердето и пусна лунните лъчи да затанцуват из стаята. 
След това отметна със замах покривалото и седна зад пианото от абанос. 
Пръстите й се раздвижиха по клавишите, свирейки тоновете на Лунната 
соната.

«Още те чакам…»
Камелия Христова, 12. «Е»
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(Роман, подготвен за издаване)
КРАЛСКИ ХРОНИКИ

ДВОЙНИЯТ НАСЛЕДНИК
Глава втора

Семената на раздора

Салвин бродеше сам из улиците на Геррад. Ниски къщи, най-вече от 
дърво, се гушеха една до друга от двете му страни. Понякога се виждаше 
тъкачница, ковачница или друго магазинче. В края на улицата, по която 
вървеше, слънцето тъкмо се скриваше зад хоризонта, обливайки сградите 
с кървавочервените си лъчи, обагряйки ги в огнени цветове. Скоро здрачът 
се спусна, хвърляйки като наметало сенките си над града.

След него настъпи и нощта, обгръщайки Геррад с плащ от звезди, 
които блещукаха като малки изумруди по небосвода. Сенките се удължиха, 
поглъщайки и последната дневна светлина, и потопиха града в кадифената 
мекота на вечерта. Мрачните силуети на сградите около Салвин се извисиха 
заплашително над него, притискайки го заедно с мъката му.

Защо? Защо баща му постъпи така? Това не бе първият му изблик на 
гняв, на който Салвин ставаше жертва, но да го изгони… «Макар вината за 
случилото се да е изцяло моя», помисли си тъжно магьосникът. «Къде ми 
беше умът да опитвам подобно заклинание…» Бе подпалил домът им и бе 
изложил живота на всички на огромна опасност.

На Салвин не му оставаше нищо друго, освен на другия ден да 
помоли баща си за прошка.

Ами ако той не му прости? Ако дори не успее да открие семейството 
си? Подобни мисли тровеха съзнанието и душата му, колкото и да се 
опитваше да ги прогони. В ума му изплува картина на майка му и сестрите 
му, огорчени от него и отдалечаващи се в мрака, който внезапно се 
превръща в яростните очи на баща му. Очи, в чийто изпепеляващ огън 
Салвин се гърчеше от болка…

Още по-умърлушен от преди, младият магьосник бавно се отправи 
към близката странноприемница, давещ се в тъжните си мисли.

***
Ламас стоеше като закован. До него баща му също не помръдваше. 

Последните думи на Папел сякаш още огласяха залата.
— Какво имаш пред вид, Емпол? — попита Ригор, видимо объркан.
— Господарю, — продължи все така уплашено хронологът — принц 

Ламас не бива да се жени. Това просто не бива да се случва, господарю!
— Какво?! — извика Ламас. — Но… Но това би било потъпкване на 

традицията, на закона! Не може просто така…
— Вие не разбирате, милорд…
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— … да кажеш, че…
— … положението не е толкова…
— Стига! — заповяда властно кралят. — Тук не е най-подходящото 

място за подобни спорове. Сега ще отидем в кабинета ми и ти, Емпол, ще 
ни обясниш за какво, по дяволите, става въпрос.

Тримата напуснаха тронната зала, поеха по лабиринта от коридори и 
стигнаха до двукрила позлатена врата. Навлязоха в просторно помещение, 
осветено от кръгъл кристален полилей. Стените на кабинета бяха изцяло 
заети от полици и рафтове, с подредени по тях книги и архивни писмена. 
Срещу вратата бе разположено широко абаносово бюро с изящна 
дърворезба. В двата му края имаше по един запален свещник.

Ригор се настани на високия позлатен стол зад бюрото, събирайки 
ръце пред лицето си. Ламас застана от дясната му страна.

— Моля, Емпол, седни — каза бавно кралят, посочвайки стола пред 
себе си, пронизвайки с немигащ поглед хронолога.

По челото на човечеца избиха капчици пот.
— Н-не, благодаря, господарю… Ще остана прав.
— Твоя воля. — Очите на Ригор следяха Папел както хищникът следи 

своята жертва. — Сега, обясни ни подробно за какво ни говореше преди 
малко.

Мария Драганова, 9. “Е” - Готически арки
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Хронологът преглътна нервно и си пое дълбоко дъх:
— Господарю, милорд — обърна се и към принца — позволете 

ми да започна от самото начало. — Ригор и Ламас кимнаха като един и 
хронологът продължи: — Преди седмица ми бе възложена задачата за 
уреждането на книжата и разпращането на поканите за предстоящото 
тържество по случай двадесет и третия рожден ден на принца. По време 
на работата с изготвянето на списъка с гостите се наложи да прибегна до 
помощта на документа с родословното дърво на Ваше Величество, за да 
не бъде пропуснат нито един от роднините Ви. Все пак… не бихте желали 
нещо подобно да се случи, нали, господарю? Както и да е… Преди няколко 
минути открих… открих нещо обезпокоително. Моля, погледнете…

Папел пристъпи напред и разгъна на бюрото огромен, пожълтял от 
времето свитък. Кралското родословно дърво започваше още от първия 
владетел на Сангредон — Сангриус Енглар Обединителя. Родът на Ламас 
удържаше властта и престола вече повече от две хилядолетия.

— Е? — повдигна вежди Ригор, след като огледа внимателно свитъка. 
— Какво точно те тревожи, Емпол?

— Обърнете внимание на родовата линия ето тук — посочи хронологът 
в горната част на дървото, близо до последните имена.

Ламас се наведе към указаното място. Там бяха изписани имената 
на баща му и — тук принцът затаи дъх — майка му — Дестела Кардиган, 
дъщеря на Донг Кардиган, владетеля на съседното кралство Вердесора. 
Пръстът на Емпол сочеше нейното име и това на брат й — принц Тротаг 
Кардиган, първороден син и престолонаследник на Вердесора. Ламас 
бе разбрал от баща си, че Тротаг бе изчезнал безследно преди двадесет 
години. Така Дестела бе останала единствена потомка на вердесорския 
кралски род. Само че…

— Принцът… принцът е наследник на два кралски рода, кралю — 
каза плахо Папел и намести очилата върху топчестия си нос.

— Как така? — намръщи се Ригор, а в гласа му отекна нотка на 
съмнение.

— Вашата съпруга, лейди Кардиган, бе наследница…
— Е — прекъсна го остро кралят. — Тя все още е. — Той така и не се 

бе примирил с изчезването й, твърде подобно на това на брат й. Ламас 
положи ръка на рамото на баща си и се обърна към Папел:

— Продължи, Емпол.
— Разбира се, милорд, разбира си… — каза хронологът и погледна 

плахо към краля. — Дори и да пред… Дори и лейди Кардиган да е жива, 
нямаме представа къде се намира тя. А съпругата ви, господарю, е 
единствената наследничка на вердесорския трон. Само във вените на 
още двама души тече същата кръв. Това са крал Донг и — тук хронологът 
погледна към Ламас — вие, милорд.

— Все още не разбирам какъв е проблемът — поклати глава 
принцът.
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— Нека първо отбележа нещо, милорд. Вердесорците сключват брак 
само веднъж през живота си. Независимо от обстоятелствата, те не се 
женят повторно. Следователно крал Донг не ще има повече наследници. 
Така, сега другото… Не мисля, че е необходимо да ви напомням какъв ден 
е утре, милорд, и какво носи той със себе си.

— Рожденият ми ден. Но какво… — Внезапно Ламас го проумя.
Когато навърши двадесет и три години и си избере съпруга, принцът 

нямаше да наследи само бащиния си престол, но и име. Само че Ламас 
бе наследник и на майчиния си род, а можеше да продължи само един 
от двата. А ако избереше името на баща си, тронът на Вердесора щеше 
да остане без наследник и да прикове към себе си алчните погледи на 
множество вердесорски благородници, жадни за неговата власт. Щеше да 
избухне гражданска война. Война за трона. Цялото кралство щеше да бъде 
удавено в кръв и пепел.

А после… После войната щеше да се пренесе и върху съседните на 
Вердесора кралства, включително и Сангредон.

Каквото и да избереше, принцът щеше да прекъсне единия от двата 
рода.

И резултатът щеше да е катастрофален.
***
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«Златната гъска» бе малка, 
но уютна странноприемница, в 
която Салвин бе добре познат. 
Там отсядаше, когато баща му 
го изпъждаше от дома им. А 
това се случваше често през 
последните години.

Ханджията — Хостър 
Бениг — тъкмо забърсваше 
една чаша, когато вратата 
се отвори, пропускайки 
малко от вечерния хлад. На 
прага се открои силуетът на 
Салвин, който влезе и седна 
умърлушен на една маса в 
дъното. Хостър никога не го бе 
виждал толкова унил.

В камината гореше буен 
огън и меката му светлина 
рисуваше сенки върху 
зачервеното от плач лице на 
младия магьосник. Когато 
ханджията се доближи до него 
с типичното си приветливо 
изражение, Салвин обърна 

към него тъжното си лице и му се усмихна вяло.
— Здравей, Бениг — каза тихо. — Обичайното.
Усмивката на Хостър повяхна и ханджията се отдалечи тихо към 

кухнята. След минути една млада прислужница остави пред младежа 
чиния с липрис — местно зеленчуково ястие, и чаша кирукар — силна 
сливова напитка, примесена със захар. Младият магьосник дори не обърна 
внимание на храната, а надигна халбата и изпи кирукара на една глътка. 
Вмомента в ума му имаше място само за една мисъл — да удави мъката си 
в алкохола.

Скоро заваля. Ситни капчици дъжд започнаха да се стичат по 
прозореца. Салвин си поръча още едно питие. Внезапно по бузата на 
магьосника се търкулна сълза. После втора. И трета. Една след друга 
те падаха в халбата, образувайки кръгове по гладката повърхност на 
течността.

След секунди сълзите вече се ронеха от очите му в ритъм с леещия 
се отвън дъжд.

***
Положението наистина бе сериозно.
Ламас започна да размишлява трескаво. Бе немислимо да отхвърли 

собственото си име и род. Но и не можеше да накърни честта на майчината 

Кристина Петрова, 8. “А”
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си кръв. А по закон не можеше да приеме и двете имена на родителите си. 
Дори да имаше някакъв изход, принцът не го виждаше.

— Сега вече разбирам, Емпол — промълви кралят. — Ситуацията 
наистина е тревожна.

Нямаше го обичайното спокойствие в гласа му. Сега то бе заменено 
от тревога. При това силна.

Папел мълчеше и пристъпваше нервно от крак на крак. Кралят 
го отпрати с ръка и хронологът заизлиза назад, покланяйки се на всяка 
крачка, като междувременно прибра и свитъка.

След като врата на кабинета се затвори, Ригор постоя замислен 
няколко минути, след което се изправи и тръгна към Залата за събрания, 
следван плътно от сина си.

Сякаш от нищото до тях изникна Зин Камър — личният секретар на 
владетеля.

— Зин, — заговори Ригор — искам да разгласиш съобщение. Събери 
Съвета и им кажи до половин час да бъдат в Залата. Изключително важно 
е. И никакви въпроси — добави кралят, когато секретарят понечи да каже 
нещо.

Скоро Ригор и Ламас влязоха в Залата за събрания и заеха местата си 
около кръглата маса в центъра й. И зачакаха. Минутите се движеха бавно 
и с всяка следваща принцът ставаше все по-нервен. Около тях пламъците 
на факлите по стените хвърляха мудно сенките си по пода и столовете.

Щом изтече указаното време се появиха и членовете на Съвета. 
Предвождаше ги лорд Вардал, най-богатият и високопоставен лорд от 
кралството, заедно с лейди Кастида — може би най-умната и хитрата от 
всички благородници в Геррад. А също и бъдеща годеница на принца. 
Щом очите й попаднаха върху Ламас, тя му намигна игриво и му изпрати 
въздушна целувка. Престолонаследникът въздъхна от досада. Та той дори 
не бе влюбен в нея! Бракът му бе уреден от баща му и основан изцяло на 
политически интереси. Но Ламас не можеше да отрече, че за разлика 
от почти всички останали благородници, лейди Кастида имаше мозък 
повече от една чаена лъжичка. Докато другите открито заговорничеха 
един срещу друг, тя бавно оплиташе мрежите си около тях, докато накрая 
не й се окажеха подвластни като шахматни фигури. Именно тази й черта 
отблъскваше Ламас. Принцът никак не си падаше по интригите.

Следваше ги Оникс Уардж — капитанът на кралската гвардия, 
заедно с няколко по-низши негови подопечени. В лицето на тези тримата 
се състоеше по-голямата част от политическите и военни игри в столицата, 
а нерядко и в кралството.
Александър Кълбов, 12. «Ж» - автор на текста и притежател на грамоти за:

първо място на американски конкурс за рисунка на тема “40 години човек на 
Луната”

първо място на Първа изложба на рисунки и дизайнерски проекти на IV ЕГ
награда за участие на изложба на тема “Моята красива родина”
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Животът като основна ценност

Напоследък светът е изпаднал в истерия. Може би това е нещо ново 
за него, а може би не е. Някога хората са се тревожили за слънчевите 
затъмнения и бурите, треперили са пред тях в неведение за същността 
им, след това са се молили на Бог за душите си, вярвайки, че иначе ги 
чака Ад, водили са войни или са се пазили от чумата и глада, а сетне са се 
впускали в състезание с революцията, политиката и науката. Дали през 
всички тези векове все сме си мислили, че светът ще свърши съвсем скоро, 
че нещата няма как да бъдат по-зле, че сме порочни и съществуването ни 
няма смисъл, че се намираме насред най-лошия исторически период? Не 
бих могла да бъда сигурна.

Но знам от какво се боим сега.
Дупката в озоновия слой, кризата, нефтеният разлив в Мексиканския 

залив, клонирането на хора, терористичната заплаха, природните бедствия, 
свинският грип, своенравните температури, топенето на ледниците, НЛО, 
спадът на коефициента на интелигентност сред населението, изчезването 
на животински видове, насилието сред младите, разбитите пътища, 
корупцията… И най-вече водата! Нима не знаете, че е на свършване? 
Също като петрола, полезните изкопаеми и солта. А, и Слънцето ще угасне 
след има-няма пет-шест милиарда години. Да не забравяме, че ни чака и 
Апокалипсис през 2012!

В учебниците по география трябва да се прибави един открай 
време неизчерпаем природен ресурс. Дар, който обаче бива безжалостно 
пренебрегван пред черното злато, скъпоценните камъни, въглищата и 
желязната руда. Неговото добиване не е трудоемко, нито пък изисква 
големи разходи. Не е заровен надълбоко в земните недра, даже напротив 
— земята сама ни го поднася в шепите си. По принцип е широко 
разпространен и можете да го намерите в изобилие на всеки един 
континент. Онова, което се явява истинска трудност обаче, е обработването 
му. Малко професионалисти са останали в тази област, а онези, които 
откриват тънкостите на занаята, често биват разколебавани от другите, 
които са се провалили.

Досетихте ли се вече? Ако ли не, имам последен жокер за вас, който 
няма как да ви подведе. Този природен ресурс е безплатен, тъй като е 
безценен.

Животът.
Има един много мъдър израз, който гласи: «Човек нищо не е взел 

със себе си на Оня свят». Той е почти верен. Всъщност човек винаги носи 
със себе си душата си, където и да отиде.

Замислете се за най-красивото нещо, което притежавате, най-
любимата ви вещ. Независимо дали става дума за апартамент, кола, 
бижу или просто малък стъклен ангел. А сега си представете колко лесно 
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бихте унищожили онова, което ви е скъпо — може просто да го изпуснете 
по невнимание и то да ви напусне завинаги. Могат да ви го откраднат. 
Можете да го изгубите. Може да изгори или просто да изчезне безследно. 
Вещите, към които сме толкова привързани, са тленни, чупливи и крехки, 
а в същото време вярваме, че те са смисълът на живота ни. Че без тях той 
би бил провал. А всъщност той няма нужда от пълнеж. Той не се чупи, не 
гори, не изчезва и не се краде. Единственият му недостатък е, че е силно 
зависим, като бебе от майка му — зависим от нас. По природа всесилен и 
способен да се справи с всяко предизвикателство, надарен с огромна мощ и 
мъдрост, в нашите неопитни ръце той се превръща в пластилин — въртим 
го, сучем го, а все не сме доволни от придобитата форма, докато накрая 
не го раздробим на парченца или не оставим някой друг да се занимава с 
него. Връщаме се към онези дреболии, които са красиви и полезни, които 
смятаме, че свидетелстват за нашата стойност като хора или за успеха ни, 
но никога няма да спрат дъха ни, няма да накарат сърцето ни да бие по-
бързо, нито пък ще се стоплят с пламъчето на Божествената искра.

И в крайна сметка ги превръщаме в онзи пълнеж, от чиято липса, 
повярвайте ми, животът ни изобщо не страда.

Казват, че преди много-много години настъпило време на промяна, 
наречено Ренесанс, или Възраждане. Хората се отърсили от студените 
тръпки на Тъмните векове и излезли на светло. Посмели да поставят 
себе си в Центъра на Вселената, да признаят, че в тях бушуват страсти и 
любопитство, и не само признали, ами и започнали да живеят живота 
си, без да се боят. Дръзнали да поставят Бог в сърцето, а не в църквата. 
Загърбили безконечните си битки, за да открият нови земи, да напишат 
немислими досега творби, да станат независими. Макар и за малко се 
усетил свежият полъх на свободата.

Но сетне настъпила друга епоха, не толкова далечна от нас, през която 
хората започнали да се превръщат в понятия — демократи, комунисти, 
нацисти, евреи, хомосексуалисти… Дори и добре да живееш, рано или 
късно се сблъскваш с истории за Войната. Осъзнаеш ли, че немислимите 
разкази са не измислици, а факти, те хваща страх: страх от това колко 
малко е значил животът ти тогава. И за миг осъзнаваш, че си богат.

Има една чудесна песен, няма как да не сте я чували. Казва се 
«Прекрасен живот» и в нея се пее: «Няма нужда да се смееш или да плачеш, 
прекрасен, прекрасен е животът». Един ден попитали изпълнителя на 
парчето защо пее за нещо толкова вдъхновяващо и красиво, а все пак звучи 
тъжно. Той отвърнал: «Когато съм щастлив, никога не отивам до студиото». 
Има истина в неговите думи. Замисляли ли сте се, че най-често се чувстваме 
благодарни, когато научим за чуждото нещастие — земетресенията в 
Хаити направиха леглата ни малко по-топли, затрупаните миньори в Чили 
направиха собствената ни работа малко по-лека, смъртта на иранското 
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момиче Неда, превърнало се в символ на бунта, леко поотпусна хватката 
около сърцата ни, когато изпращаме децата си на училище сутрин.

Непонятни сме, когато се загръщаме по-плътно в палтата си, 
подминавайки бездомниците по улиците, убийците и жертвите им, 
изоставените деца в домовете за сираци, ограбените и грабителите, 
лъжците и излъганите, «тежките» филми по истински случаи в киното 
и по телевизията. Смешни сме, когато се ококорим срещу витрините на 
магазините и простащините по телевизията. Но и това, че се обединяваме 
в името на някаква кауза, която забравяме след не повече от седмица, не 
ни прави чест. Как да запазим най-ценното си за нас и за другите, когато 
му обръщаме гръб от страх да се изправим срещу похитителите му?

Понякога, мислейки си за порастването и живота, който ми предстои 
като възрастен човек, се чудя какво трябва да направя със себе си. Как да 
понеса всичко това, което ме залива — мен и връстниците ми — като някакво 
настървено цунами от новините, вестниците, действителността. Как ще се 
справя, след като сякаш никой не се интересува от младите хора, освен ако 
не е в контекста на някаква нова статистика на Европейския съюз, която 
ни представя като тъпи, незаинтересовани, изпаднали или престъпници. 
Какво да реша, след като толкова много искам да остана в собствената си 
страна да уча и да живея, а в същото време най-престижният ни университет 
хлопва врати заради липса на средства и се разкъсва от протести и 
оплаквания, без и дума да става за това какво се случва същевременно 
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с обучението на студентите, доверили се на Алма матер. Как да следвам 
мечтата си да стана писател, след като от сега знам, че ще трябва да водя 
битка с културните среди, за да ми обърнат внимание. Как ще си намеря 
работа, след като завърша, ако още сме в криза и работодателите обръщат 
гръб на младите и все още неопитни кадри. Как…? Дали…? Защо…?

Странно е как от съвсем малки ни подготвят за това, че ни предстои 
тежък живот, в който ни очакват множество разочарования, провали, 
сътресения и трудности. Гледайки телевизия, при съобщаването за някое 
изключително жестоко престъпление, огромна измама, масова стачка 
или пък корупционен скандал, ние си казваме: «Какво да се прави, 
такъв е животът». Не, животът не е такъв. Как можем да смятаме, че 
неговият смисъл е нещастието, след като можем да направим толкова 
невероятни неща с него… Замислете се само за всички гении, за всички 
пътешественици, за всички писатели и артисти, за себе си, когато се 
чувствате удовлетворени от съществуването си и се радвате, че сте тук 
точно в този момент. Тръгнете от Шекспир и стигнете до онзи пенсиониран 
французин, който обикаля Европа на колело и усмихнато разказва как в 
България много му харесали природата и гостоприемните хора. Всички 
възможности, които имаме, силата, която притежаваме, за да променяме, 
интелекта ни и въображението ни и всички чудеса, които ни заобикалят, 
без дори да осъзнаваме, че са такива, а ние пак сме склонни да очакваме 
само провали, тъга и края на света. Би трябвало да чувстваме нетърпение 
да се впуснем в живота, а не да въздишаме примирено, когато това време 
настъпи.

Аз не твърдя, че нещастието не съществува. Далеч съм от тази 
самоизмама. Но един реалист не е такъв, ако отрича доброто и признава 
само лошото, ами когато поставя на везните и двете възможности. Когато 
не омаловажава съществуването.

Ден след ден времето минава, а с него си отива и частица от най-
голямото ни богатство. И ние го разхищаваме дори по-бързо от водата 
— за щяло и нещяло.

Следващия път, когато гледате новините и се почувствате потиснати 
заради политиците или икономистите, когато сте нещастни или ви се 
струва, че мъките ви са безплодни, представете си как Земята се върти. 
Опитайте се да преброите звездите на небето. Погледнете хоризонта и 
осъзнайте, че е невъзможно да съществува такава красота, но в същото 
време я пиете с очи. Не забравяйте, че ни чака нова ера. Разходете се и 
помислете, че вие движите тялото си, че то изпълнява вашата воля, че ако 
пожелаете, то ще побегне и само и единствено по ваша приумица може да 
се спре. Разберете, че ще живеете вечно и почувствайте вълнението от това 
прозрение. А после се усмихнете, защото всичко останало, което така лесно 
ви е разстроило, изглежда смешно в сравнение с това. А то е навсякъде 
около вас, независимо дали се намирате в България или в Космоса.
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И не погребвайте това чувство.
Забравихме ли за какво е всичко? Може би никога не сме и знаели, 

ще каже някой. Както винаги обаче изгубеното, което търсим с часове, 
се оказва точно пред очите ни, а отговорът на заплетен въпрос е толкова 
прост, че отначало дори сме го отхвърлили като възможност. Кажете 
ми какъв друг би могъл да бъде смисълът на живота, освен това да го 
изживеем по най-добрия възможен начин! Без да се самосъжаляваме, без 
да се отказваме, без да отричаме, без да бъдем алчни или егоисти, без да 
използваме другите, без да причиняваме страдание и разрушение, без 
да лъжем (най-вече себе си), а просто да бъдем щастливи и пълноценни, 
да съчиняваме мечти като децата и да ги сбъдваме с опита и умението на 
възрастните, да бъдем ревностни бранители на най-голямата ни ценност, 
единствената ни ценност — животът.

Габриела Кожухарова, 11. «Б»

За пречките към себепознанието

Самите ние сме пречка между себе си и Себе си. Стремим се да 
опознаем чуждите светове и души и може би не остава време за нашите. 
Чуждото съзнание и съществуване ни се струва по-интересно, защото 
мислим, че познаваме своето. Създаваме си пречки от страх да останем 
сами със себе си. Има неща, които просто не искаш да виждаш, когато 
ти ги покажат, се отричаш. Егото ни, невежеството, страха — тайно ги 
подхранваме, за да заздравим стените между себе си и вътрешния ни «аз», 
а оправдания, колкото искаш. Но мисля, че в пълното себепознание има 
голяма доза лудост, ето от това може би се пазим.

Габриела Кожухарова, 11. «Б»
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За вземането и даването
Хората получават шанса да живеят, не знам от кого и как, но това 

може би е първото нещо, което вземаме — понякога определяме вземането 
като зло, а даването като добро, но всички вземаме прекалено много. 
Крадем от работното си време и го отдаваме на близките си, вземаме 
чужди идеи и примери — това определя ли ни като зли? Взели сме толкова 
много само заради това, че сме такива, тук и сега, за мен това е същността 
на вземането, придобиването на нищо материално не е същинско вземане. 
Така е и с даването — нищо подадено с ръцете, от джоба или състоянието 
не може да се сравни с отдаването на разума ни, сърцето, вдъхновението 
или някакъв талант в името на шанса, който сме взели, да имаме точно 
този разум, точно това сърце и точно този талант. Нямам отговор кое е 
първо и по-важно — вземането или даването? Яйцето или кокошката?

Кристина Радева, 11. «Д»
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Един ден на съвършения егоист
Ако се опитам да ви представя денят на съвършения егоист, означава 

че ще се опиша вашето собствено ежедневие. Всеки от нас е егоист. Нещо 
повече, всеки от нас се опитва да бъде съвършен егоист, но точно Егото 
му пречи да бъде. Какъв парадокс — с неимоверни усилия всеки, когото 
познавам се стреми към съвършенство — било то, за да е по-близо до Бога 
или пък просто, за да изглежда добре. Но струва ми се, че точно това, което 
ни кара да се стремим към съвършенство ни пречи да го постигнем. Защо 
се получава така? Защо имаме нужда от това «съвършенство»? Какво ни 
кара да го търсим и какво ни пречи да го постигнем?

Егото. Егото е една от най-могъщите човешки сили. Ако се замисля, 
ще открия, че всяко мое действие е провокирано по някакъв начин от егото, 
дори писането на това есе. Всъщност егото е единствената сила, която е 
способна да победи мързела ми. Егото е една стена, която ни обгръща, 
стена с автоматична система за контра атака. Всеки път, когато човек се 
почувства застрашен, било то духовно или материално, егото се задейства. 
То атакува и няма милост. Тогава се случва една толкова добре позната ни 
сцена — спорът или по-скоро скандалът. Две жалки егота се бият до смърт, 
само и само да защитят «териториите» си. Често обаче се случва някой да 
отстъпи. Всички знаят, че «по-умният отстъпва». Всъщност «по-умният» 
е човекът, осъзнал силата на егото.

Дали още от раждането ни сме готови да защитаваме територията 
си или пък егото се появява впоследствие? За мен повратен момент 
за разгръщането на егото е периодът от човешката история, в който 
материалното е надвило духовното. Егото съществува много, много 
отдавна и е плод на света, в който живеем. Възпитани сме като егоисти, 
закърмени сме с его. Наистина всички знаем, че по-умният отстъпва, но 
знаем и за законите на джунглата. Когато едно дете се прибира от училище, 
родителите му го питат не само какви оценки носи, но и какви оценки имат 
другите. Укорявани сме за това, че в съревнованието с другите — губим.

Всичко, което сме постигнали, откакто живеем на тази планета 
е от стремеж към съвършенство. Кой от нас ще построи най-високата 
пирамида? Кой ще стъпи пръв на луната? Дори успехите ни в медицината 
се дължат на този стремеж. Стремежът към вечния живот. Кое би избрал 
човекът — един ден, изпълнен с любов и щастие или цял живот, пълен с 
болка и тъга?

Егото е подло. То ни кара да търсим съвършенство, но ни пречи 
да го постигнем. ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВИНАГИ ЕГОТО ИСКА ОЩЕ. 
Винаги ще намерим нещо, с което да се сравним. Ако искаме да бъдем «по-
», никога няма да бъдем «най». Защото за да черпи енергия, егото трябва 
да се сравнява.

Наскоро беше денят на земята — един час, без използване на 
електричество. Представям си, ако някога има един час без его. Без искане, 
само с даване. Тогава, само тогава на света би царувало щастие.

Марио Христов, 11. «Б»
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Един ден на съвършения егоист

Егоизмът е нещо присъщо на всеки, всички сме егоисти в една или 
друга степен. Всеки има своята представа за това как протича денят на 
един егоист. Моите представи обаче са две.

Първата е леко мрачна. Денят на един егоист може да е като разходка 
в тъмна, непрогледна пирамида, пълна с тайни. Тези тайни може да са 
чувствата, които човек крие, от себе си и от другите, в опитите си да стигне 
до върха, а мрачната пирамида е символ на гузната съвест на егоиста.

Другата моя представа, свързана със съвършенството на егоиста е в 
пълна противоположност на първата. Разходката на егоиста тук е озарена 
от светлина, макар и изкуствена.

Мисля, че новото поколение егоисти си прекарва дните по-ведро от 
предците си, главно заради една малка разлика — съвестта на младите е 
по-«слаба». Те не крият нищо — не крият чувствата си нито от себе си, нито 
от другите. Не крият себичността си. Техните дни са съвсем нормални, 
изпъстрени с цветове.

Мисля, че това е нещо като еволюцията на егоизма.
Оставям на вас, останалите хора, да решите от кой вид сте.

Венцислав Венковски, 11. «В»
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от другите. Не крият себичността си. Техните дни са съвсем нормални, 
изпъстрени с цветове.

Мисля, че това е нещо като еволюцията на егоизма.
Оставям на вас, останалите хора, да решите от кой вид сте.

Венцислав Венковски, 11. «В»
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Предразсъдъците ни правят слепи

Постепенно в своя живот ние си изграждаме мнение за обкръжаващия 
ни свят въз основа на взаимоотношенията си с него. Това се отнася както 
за най-обикновени предмети, така и за хората около нас. Например от 
опита се научаваме, че можем да се изгорим от огъня, а скоро започваме 
да разпознаваме и хората, които биха ни навредили.

Много често обаче под влиянието на родители, приятели, познати 
си изграждаме мнение за нещо, без да сме стигнали до същността му, без 
сами да сме се сблъскали с природата му. Тази наша предубеденост ни 
прави слепи, неспособни да прозрем истината за нещо или някого. Ако 
хората спрат да си създават мнение за нещата около себе си, преди да са 
ги опознали, ще са много по-щастливи, освободени от много нагнетени 
отрицателни емоции и със сигурност ще имат по-обективна гледна точка 
за заобикалящия ги свят.
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Много малко са хората, които успяват да се дистанцират от 
всеобщата предубеденост относно различни неща. Предразсъдъците така 
са навлезли в живота ни, че ни разделят и ни карат да се нападаме едни 
други. Създадени са организации, които се борят за равнопоставеността 
на половете и се опитват да оборят лъжливия възглед, че жените и мъжете 
нямат равни възможности в живота. Същите тези организации се стремят 
да се справят с предубедеността на голяма част от хората, че жените не 
могат да отглеждат деца, да се грижат за дома и да работят едновременно. 
Твърдението за по-висшата позиция на мъжа се основава дори и на 
Библията, според която жената е създадена от Адамовото ребро, но нека 
не омаловажаваме факта, че тя също е сътворена по Божий образ.

За жалост това разделение съществува и в професиите. Определена 
работа привилегировано се извършва от мъже или жени. Например 
хирургията е «типично мъжка» професия, а да си медицинска сестра — 
«типично женска». Изключително малко жени са допускани до «мъжките» 
професии, но и малко мъже — до «женските» — просто защото се налага 
колективната предубеденост, че те няма да се справят. Този предразсъдък 
ни пречи да преоткрием самите себе си, защото полът ни става единствена 
пречка да осъществим мечтите си.

Друго разграничение, провокирано от предразсъдъците ни, е 
навлязло дори и в изкуството — музиката. Идеята, че хора, слушащи 
определен стил музика, са задължително глупави, а други, които слушат 
друг — морално извисени, ни създава грешна представа за самите нас. 
Да, със сигурност има глупави хора, слушащи чалга, но това не означава, 
че няма глупави хора, слушащи класическа музика. Едните едва ли са 
повече от другите, тъй като музиката, която слушаме, често не е плод 
само на нашия избор, но и на установената мода и, разбира се, на 
предразсъдъците ни.

В днешно време телевизията се е превърнала в основен източник 
на различни модели на поведение. Хората обаче често забравят, че това 
е един нереален свят, в който нещата се случват само за пред камерите. 
Държанието на някого по определен начин ни кара да квалифицираме 
човека като провокативен, лигав или изключително възпитан и 
уравновесен. Но забравяме, че тези привидности на телевизията са 
лъжливи и много често нямат нищо общо с действителността. Ето че в 
още една област на живота предразсъдъците ни заслепяват и ни пречат да 
видим реалността такава, каквато е.

Винаги ще има предубедени хора. Те ще се опитват да ни докажат, 
че са прави. Ако уважаваме самите себе си, не трябва да се оставяме 
колективното чуждо мнение да ни води, а да си изградим свое собствено 
въз основа на личния си опит, за да имаме право да претендираме, че сме 
прозрели истината.

Симона Роева, 11. «Ж»



Устрем’ 2011

49

«Привичка на роба и страхливецът е да се крие под маска и да не се 
показва такъв какъвто е.»

Монтен

Страхотно е човек да се крие. Да се носи маска също. Защо ни 
е да показваме истинската си същност, за да могат хората да съдят и да 
имат мнение за истинското ни аз, защо ни е да отстояваме себе си и да 
рискуваме да влизаме в конфликти с други хора, които също отстояват 
себе си? Покажем ли се такива каквито сме, рискуваме хората да ни видят 
и оценят за това, което сме в техните очи, и така, като всеки съдия съди 
сам за себе си, е въпрос на време някой човек да дойде и да ни каже, че не 
оценява истинското ни аз, ами и по-лошо, да не ни хареса, да ни намрази.

Хората не харесват хора с различни вярвания, идеи, принципи 
и морали от техните. Защо ни е да бъдем истинското си уникално аз и 
да рискуваме хората да ни нараняват, когато можем да сложим една от 
многото маски, всяка за различен спектакъл, по една маска за всеки човек 
на света.

Удобно е да носим маски. Сигурно е. Спокойно е. Когато някой не 
ни харесва, докато не сме себе си, просто си казваме «Спокойно. Той не че 
не хареса мен. Той просто не хареса маската, с която бях пред него. Нищо, 
следващия път ще пробвам с друга маска, по-добра маска.»

Да, но след като е толкова хубаво да носим маска, защо има хора, 
които не носят? Вярно, повечето хора носят, но също така много хора се 
показват такива каквито са и изразяват себе си. Те посрещат директно 
хорското мнение за тях. Някои се влияят от него повече, други по-малко, 
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някои може би изобщо. Всеки път, когато говорят с нов човек, те рискуват 
да влязат в конфликт с него. Защо го правят? Нима са глупави? Нима не 
осъзнават рисковете, които поемат. Може би по-голямата част от тях ги 
осъзнават, но продължават да правят това, което правят, въпреки това, 
продължават да изразяват себе си. Страхливците ги наричат глупаци и 
наивници. Естествено, че ще ги отритват, все пак не са като тях… А тези, 
които се показват такива каквито са, ги наричат смели и силни… Но 
естествено, че ще ги уважават, нали са същите като тях…

Но тогава къде е истината? Какви трябва да бъдем? Обикновено 
ако човек е срещал повече лоши хора в живота си, които са го предавали 
многократно, би имал по-голям шанс да се превърне в «страхливец», а ако 
е имал късмет и през целия си живот хората около него не са го наранявали, 
би имал доста голям шанс да стане «смел» и да се показва свободно на 
всички, без да смята, че има вероятност да бъде наранен. Погледнато 
така изглежда, че това какъв ще бъде човек зависи по-скоро от това в 
какво обкръжение е отраснал. Нима това е разликата между смелите и 
страхливите хора на този свят? Да, но ако ние хората погледнем през тази 
призма на реалността, ще видим, че след като един страхливец е наясно 
защо е станал такъв какъвто е, ако го сложим в благоприятна среда, той 
с известни усилия би могъл да стане «смел» и да свикне да живее живота 
си без маска. По същия начин смелият може да стане страхлив, стига да 
иска.

Изглежда, че това, дали човек ще носи маска или не, е нещо напълно 
фалшиво, понеже е следствие на вярвания, небазирани на същинската 
реалност. Ако ние хората знаехме това, какви бихме искали да бъдем? 
Силни, смели, показващи себе си, но раними или слаби, плахи, криещи 
себе си и предпазени? Поставено така изглежда просто, изглежда като 
личен избор. Да, но има нещо, което пропускаме.

Щастието. Човек не може да танцува, докато е с маска, не може да 
пее и да твори, без да изразява себе си. До ден-днешен не съм срещал 
човек, който да е щастлив, докато носи маска и докато не изразява себе 
си. Щастието само по себе си е емоция, за да съществува в пълния си 
разцвет, не трябва да бъде възпирана и потискана с фалшиво поведение, 
противопоставящо се на това поведение, което желае духът.

Изведнъж слабостта и силата, страха и смелостта губят стойността 
си, щом в избора си започнем да зачитаме стойността на щастието и 
нещастието.

В крайна сметка считам, че човек може сам да направи избор какъв 
да бъде, но ако бъде поставен пред въпроса дали да живее щастливо или 
не, съм убеден, че всеки ще иска да свали маската си. Каква част от хората 
ще имат способността да променят себе си и реалността си, обаче е друг 
въпрос. Някой хора може би са повече уплашени и роби на старата си 
реалност, отколкото на мнението на другите.

Вили Дацов, 11. «Д»
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«Единственото сигурно е, че няма нищо сигурно.»
Плиний Стари

Аз съм. Аз живея. Намирам се в Свят. Имам си планета, на която 
вървя. Вярвам в неща, които не виждам. Аз съм прогледнала. Аз съм 
истинска и съм тук. Имам нужди и чувства.

Аз съм? Аз не знам дали живея. Има ли свят? Има ли планета, на 
която мога да вървя? Има ли неща, които не виждам? Имам ли очи и 
мога ли да прогледна с тях? Истинска ли съм? Съществувам ли? Имам ли 
нужди? Чувствам ли?

Казано ни е, че съществуваме Тук. Тук е място, в което има много 
неща. Хора пишат за тези неща. Хора? Да, хора. Нека да им казваме Те. Та, 
Те твърдят, че знаят, мислят, виждат. Те са сигурни. Толкова са изпълнени, 
но празни. Препълнени са от чужди сигурности, наклонности, истини. 
Празни са, защото не осъзнават своите.

Мисля си, какво ли би било ако в Тук не ми бяха напълнили 
съзнанието със сигурности. Сладкото е сладко, киселото е кисело. Казват, 
че доброто е добро и лошото е лошо. Те вярват в неща. Аз не вярвам. 
Същества, наричайки себе си живи, искат да ме водят по своите пътища. 
Стоят непоколебими. Истините за тях са сигурни. Привързани към това си 
битие, Те са приели всичко за даденост. Непоколебимо. А за мен всичко е 
константно и временно.

Колко хубаво би било Те да нямат нужда от сигурност, за да са 
спокойни. Аз нямам.

Дзен Куан заспал една вечер и сънувал, че е пеперуда. Бил един 
реалистичен, прекрасен сън. Събудил се и замислено си казал: «Ами ако 
това е сънят на пеперудата, която си мисли, че е човек?»

Чувствам, че ми е отнета възможността да бъда в два свята. Сигурна 
е станала идеята, че сънищата са просто сенки на реалността. Че има само 
едно Тук. Искам да бъда човекът в съня на пеперудата и човекът, сънуващ 
пеперуда.

Мъдрост? Свикнали сме да даваме дефиниции, имена, да сме 
сигурни, да се стремим към съвършенство.

Възможно ли е истинската мъдрост да се изразява в липсата на 
мнение. В липсата на каквато и да била сигурност. Просто съществуване, в 
което не сме длъжни да притискаме толкова много.

Да, но въпреки всичко, аз все още съм в Тук. За сега там и ще остана. 
Там, до хората, които са сигурни. Ще стоя и ще съм сигурна, че няма нищо 
сигурно. Ще живея без истини. Без привилегии и закони. Те не са истина.

Но ето, че сега аз съм сигурна в несигурността на всичко. Ето това 
наричам Аз. Човек.

Християна Митева, 9. «Б»
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Смъртта като избор

…Одата «Защитата на Перущица» присъздава трагичната съдба на 
един въстанал град. Духът на България, събран в колективната душевност 
на въстаналите, избира достойната смърт пред робството и безчестието. 
В прегръдките на смъртта се оказват въстаналите перущенци, събрани в 
храма господен. «Деца», «невести», «въстаници бодри и бащи злочести» 
приемат съдбата си. Божият храм — този символ на вярата, не може да 
предложи спасение. Перущенци трябва да направят екзистенциален 
избор/…/ между живота и смъртта. Решението за саможертва е общо: «във 
всичките очи пламтеше огън». Но всъщност това е избор между смъртта и 
безсмъртието. Идеята за робско примирение и подчинение е отхвърлена, 
свободният дух, устремен нагоре, не може да бъде принизен. Страшната 
битка подчертава духа на тези хора, вземащи едно решение: «По-добре 
да мрем!» Тези думи разкриват духовното величие на въстаналите роби. 
Физическата смърт не ги плаши, по-страшно е безчестието. Изборът е 
между позора и достойната смърт. Страхът вече не съществува: «смъртта 
не беше ни грозна, ни страшна». Обречените са приели с достойнство 
участта си. Вече не се питат дали ще умрат, а как да умрат. Саможертвата 
на перущенци е рядък исторически пример за величието на духа.

Кулминационният момент настъпва, когато простият чизмар 
Кочо се обръща към своята невяста с думите: «Искаш ли да умреш?» 
Потресаващ е изборът на майката: «То да е отзади!» Това е най-трудното 
решение, което при други обстоятелства би било невъзможно. Лудост е 
обхванала всички, започнало е едно могъщо преобразяване. В храма вече 
няма покорни и страхливи роби, а герои, готови да умрат. Картината на 
прощаването на двамата съпрузи, на жертвеното погубване на любимите 
същества и посегателството върху собствения живот е трагично-величава. 
Този акт е знак за победа над смъртта, над робството, над себе си. Правото 
на избор между позора и смъртта става израз на действен патриотизъм, 
а не на малодушна слабост. Този избор извисява Кочо, обикновения 
човек, и го изравнява с най-великите примери на героизъм и саможертва 
в човешката история. Образът на Кочо е еманация на всички незнайни 
борци за свобода. Чрез този образ се представя колективният подвиг на 
българския народ, за който смъртта е път към спасение на духа. Тя е ново 
начало, а не край.

«Епопея на забравените» е летопис на героизма и високите човешки 
добродетели на Възраждането. Саможертвата в името на свободата е най-
върховното проявление на изключителната мощ на българщината.

Делян Друмев, 12. «Г»
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Устрем
на говорещите в образи

Мария Петрова, 9. “Б”
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Калина Енева, 11. “Д”
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Кристияна Николова, 12. “Е”
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Биляна Янкова, 12 .“Г”

Извинявай, Биляна, за сгрешеното ти 
фамилно име в “Устрем’ 2010”
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Цвета Петрова, 10. “В”
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Десислава Георгиева , 8. “Г”
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Магдалена Атанасова, 9. “А”
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Мария Драганова, 9. “Е” - “Сила - Честност - Смелост”
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Мария Драганова, 9. “Е” - “Сияние”
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Давид Стойков, 9. “А” - по проект “Живот без 
зависимост и дрога”
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Полина-Десислава Батешкова, 9. “З” - по проект “Живот без 
зависимост и дрога”
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Виктор  Николаев, 9. “Ж”
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Завръщане в «Устрем»

Свилена Матеева, випуск 2009 г.
Стара книга

Очите й бадеми тъмни
примамваха ме в своя плен,
и чаках вечно да се съмне,
да потъне погледа й в мен.

Ръцете нейни като паяжина тънка,
заклещваха ме в своя мил капан,
но винаги стоях на сянка
и винаги оставяше ме сам.

Но само миг ми стигна
да я докосна, да я вдишам,
като от стара книга,
която още някой пише.

И
ва

н 
К

ън
че

в,
 8

. “
Г”
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Мит

Пред портите на Рая
дядо ми дочакал баба,
прегърнал я и най-накрая
заживели тихо двама.

Истинската обич не зависи
от пътеки или кръстопъти.
Нито от въпроса «Кой си?»,
отекнал в хиляди минути.

Дядо баба ми харесвал
цели три години,
ала тя не била лесна —
време трябвало да мине.

Син им се родил, и Петър
кръстили го те,
онзи съшият пазител
на Божиите домове.

Ключа пък за любовта им,
в тайна дълго крит,
отворил Райските портали,
и обичта превърнал в мит.

Уравнението с Х

Смисълът на безсмислието на целия ни живот се крие в това, никога да 
не разберем колко безсмислено е всичко. Неадекватности и адекватности, 
моралности и аморалности винаги ще ни заобикалят, ако успеем да 
доловим и дочуем онази малка птичка, която чурулика всяка сутрин под 
прозореца ни, и успеем поне веднъж да зърнем как елементарността й, 
всъщност я прави по-сложна от нас, то… Какво?

Пак се изписаха 200 философски реда и 2 думи с «нормално» 
значение.

Колко струва една изкуствена коса (екстеншъни)? А една средно 
дълга ноктопластика с декорация и сини лещи тип хъски? Ако някой знае 
отговора, значи знае и каква е цената да бъдеш красива жена в България. 
Ами другата цена? На хляба се покачва, а на акъла намалява ежемесечно. 
Ако искаме да изчислим бюджета на един средностатистически българин, 
то формулата е следната:
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(Коса+лещи)² — ¼ Акъл³ + хляб (ако не е на диета)
Горкия Питагор, само дето се е чесал по главата с тая математика. 

Естествено има множество неизвестни в това уравнение. За някои по-умни 
от нас са просто изключението, което потвърждава правилото.

Х1= Младежите, които напускат родината България, с мисълта да 
поумнеят, избягат от селянията, да търсят нови приключения и да градят 
житейски опит. В повечето случаи не се връщат, естествено, а защо — само 
те си знаят.

Х2= Ромите, които обратно на младежта, нямат нужда да прекрачват 
родната граница, за да търсят приключения, затова пък пълнят държавата 
с безбройната си челяд, която трупа житейски опит по нетипичен начин, 
с типични маниери.

Х3=Политиците. Необяснимо явление. Действията им наподобяват 
НЛО, което оставя кръгове в полето, но как точно, с какъв диаметър и 
форма, как направени — за всички ни остава загадка.

Х4= Всички останали «нормални» българи, които работят, пестят, 
харчат, канят си гости, ходят на почивка 1 път на 3 години, гледат сериали 
и ядат баница на Нова година.

Уравнение с много неизвестни невинаги се решава, но винаги има 
светлина в тунела, стига само да не се окаже влакът, който идва насреща.

Красотата на нещата не се крие в Познанието, а в Опознаването. Дай 
му на българина знание — ще го профука, дай му клюка — ще я раздуе, дай 
му насока и идея — а дано…

22 Септември, 2010,
Хага

Жанет Симеонова, 10. “А” - “So So Happy”
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«Ние не наследяваме Земята от нашите деди, а я 
вземаме назаем от нашите деца.»

Антоан дьо Сент — Екзюпери

ДА БЪДЕМ ЕКОГРАЖДАНИ

НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ:

 каквато и религия да изповядваме, Земята е общата ни майка;
 каквато и да е националната ни идентичност, екологичната култура 

е много важна част от образа ни на разумни същества;
 каквато и банкова сметка да имаме, всички дишаме и пием вода;
 днешната агресия към природата ще се върне върху децата ни,
 отровеното небе ще ни върне отровна вода;
 природата е съкровище, но то не може да бъде купено, нито може 

да бъде само мое;
 дори когато даваме малко от себе си, получаваме много от Земята;
 нашият живот е част от природата и опазвайки нея, спасяваме себе си.
 природата заслужава отговорни действия, а не само красиво 

говорене;
 свободата на действие на всяко поколение трябва да отчита нуждите 

на бъдещите поколения.

ЗАТОВА НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ:

 да не пилеем даровете на Земята;
 да пазим от пожари полята и горите и да не убиваме живота в тях;
 да пестим питейната вода;
 да не ограбваме богатствата на световния океан;
 да не застрашаваме, а да спасяваме застрашеното живо богатство на 

планетата;
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 да не бетонираме Земята;
 да ограничим разпечатването на документи и да не разхищаваме 

хартия;
 да събираме разделно отпадъците;
 да не изхвърляме отпадъци сред природата, а само на определените 

за това места;
 да намалим използването на пластмасови и бавноразграждащи се 

изделия; когато е възможно, да използваме презареждащи се химикали, 
батерии и под.;
 да ограничим използването на автомобили, а да караме велосипеди 

или да използваме обществен транспорт;
 да намалим употребата в домовете си на дърва и въглища и да 

използваме възобновяеми източници на енергия;
 да пестим електроенергията;
 да убеждаваме семействата и близките си в необходимостта от 

спазването на тези «правила».

НАСТОЯВАМЕ:

 посегателствата и варварствата срещу природата да се квалифицират 
като престъпления срещу живота и да се въведат строги санкции;
 да се търси отговорност за всички извършени екопрестъпления и да 

не ги допускаме отново — Земята ще ни се отблагодари!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ВАС:

 да се отнасяте с любов към природата и да не я унищожавате, защото 
сте част от нея!
 да споделите нашите ангажименти. Заедно можем да спасим живота 

на Земята!

Предложение за харта «Да бъдем екограждани» на учениците от 11-
ти френски класове, участващи в проекта «Устойчиво развитие на 

територията ни — стъпка към европейско екогражданство» по програма 
«Коменски»

Благодарим за помощта на г-жа Ц. Станкова!

http://comeniusvarna.schools.officelive.com/default.aspx
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Проект «Concepts for a Successful
Self-Organized Learning»

 /CoSSOL/

Традиция е нашата гимназия «Фредерик Жолио-Кюри» 
да работи в междуучилищни дейности на национално и 
международно ниво.

През 2010 за пореден път спечелихме проект по програма 
«Учене през целия живот» на ЕК в партньорство с други десет 
училища от Португалия, Германия, Италия, Латвия, Литва, 
Нидерландия, Полша, Турция, Финландия и Франция.

На основата — Европейска квалификационна рамка за 
ключови компетентности проектът: «Концепции за успешно 
самоорганизирано учене» има за цел: идентифициране на 
нови образователни подходи, методи и идеи подкрепящи 
развитието на знания, умения и нагласи приложими в 
различни контексти; изработване на учебни материали за 
преподаване и учене, популяризиращи осемте ключови 
компетентности за учене през целия живот.

Преподаването и изучаването на основни и универсални 
(ключови) умения изискват подходи, които надхвърлят 
границите на дисциплините и възприемат цялостен поглед 
към учебното, личното и социалното развитие на ученика. Във 
връзка с коренните промени в образованието за преминаване 
към процесно ориентирано планиране и оценяване, става все 
по-важно сътрудничеството между участниците в учебния 
процес. В тази връзка Партньорството използва в работата си 
Системи за управление на ученето (платформата Moodle).

Благодарение на установената вече мрежа между нашите 
училища - партньори проектът е насочен към установяване на 
добри практики за качествено учене,  подпомагащи развитието 
на всички ключови умения и интегрирането на европейските 
измерения в образованието.
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Проектната работа през двете години е разпределена в 
шест модула: М1 - Дефиниция на понятието «компетентност». 
Платформата «Moodle»;  М2 - Комуникация на роден 
и чужди езици; М3 - Компетентности по науки и 
технологии; М4 - Да се научим да учим (стратегии); М5 -
Предприемачество; М6 - Културно наследство и изразяване.

По проекта активно работят учителите от IV ЕГ: Изабела 
Балян, Катя Попова, Донка Георгиева и Ивайло Стаматов.

Нашето училище очаква: да споделя опит и да учи от 
отделните партньори и от проектния екип като цяло; да развива 
нови идеи; и съвместните проектни дейности да предизвикат 
ефект, както в училищната така и в местната общност.

Донка Георгиева
 координатор на проекта за IV ЕГ






