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Земята - наш общ дом

Габриела Кожухарова, 12. Б
І награда от Националния литературен конкурс

“Водата - извор на живот“

Езерото

Езерото не се интересуваше от времето. То не остаряваше и не 
познаваше страха. Около него всичко бе живо и дишаше, ала в същото 
време нищо не бързаше и не съжаляваше. Езерото познаваше единствено 
преходността на сезоните, когато водите му замръзваха и го нападаше 
досадната сънливост на зимата, по негово мнение - една доста неприятна 
и разглезена госпожица, която държеше всички да й се кланят. Каква 
самонадеяност у младите, подсмихваше се Езерото. Колкото и да фучеше 
среброкосата невеста на ангела на смъртта, тя не можеше да свали Луната 
от небето, нито пък да изкопае сърцето на земята от недрата й. И напук се 
застояваше най-дълго по тия високи планински места!

Езерото беше щедро и добросърдечно. Раздаваше се безспир, без 
да подбира и да иска нещо в замяна. Е, само наесен обичаше да поема 
дъждовните сълзи на небето, а лете с апетит поглъщаше леко стипчивите 
слънчеви лъчи, но за сметка на това през цялата година отдаваше от плътта си 
на всяка живинка, която се спираше да отдъхне и да утоли жаждата си. То се 
радваше на спокойно съществуване — за него нямаше по-голямо блаженство 
от това да се гуши в коритото си и да води дългите си задушевни разговори 
с небето, докато боровите гори се оглеждаха в повърхността му, тъй чудно 
хубави, тъй млади, дъхави и любящи!

Един ден, насред пролетта, в един от най-свежите и уханни дни, до 
водите му в юнашки бяг се приближи едно малко момче с оголени колена и 
рошави коси с цвят на кестен. Момчето обикаляше бреговете му, размахвайки 
ръце, плацикаше се като водно конче и крещеше ли, крещеше, огласяйки 
света с щастливите си викове. Езерото не помнеше някога да се е забавлявало 
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толкова. Това дребно двукрако създание с розови бузи го озадачаваше 
неимоверно много, стъписваше го неговото безстрашие, изумяваха го тия 
дребни гърди, изпълнени с толкова много живот и енергия. В присъствието 
на това джудже Езерото за първи път се почувства старо, усети своята ленива 
неподвижност и внушителност. И когато детето се отпусна на земята с 
потопени във водата нозе, то му изпрати две вълнички да го погъделичкат.

Зимата го посети неведнъж през времето, в което гласът на момченцето 
не отекваше сред върхарите. Езерото се улови, че в някои дни му е тъжно и 
скучно, че изпитва копнеж. Докато един ден, пак насред пролетта, гората се 
разтвори и даде път на източен като върлина младеж със сериозни тъмни очи 
и падащи около лицето му кестеняви коси. Езерото веднага позна любимеца 
си. Този път човекът не тичаше наоколо и не се плацикаше като видра. 
Вместо това свали дрехите си и скочи от една скала право в разтворените 
обятия на Езерото. Гъвкавото му тяло се извиваше, ръцете му замахваха и 
потъваха във водата, устремяваше се напред, гмурваше се навътре и после пак 
се стрелваше към брега, явно само за да го подразни, защото, едва докоснали 
мокрия пясък, нозете му пак го връщаха към дълбините…

Езерото знаеше, че и този път младежът ще си замине, ала все пак не 
успя да потисне разочарованието си, когато това се случи.

А после настъпиха странните времена. Зимата полудяваше — 
изхвърляше се ту през пролетта, ту през есента, а настъпеше ли нейният час, 
губеше се, топеше се като снежинка в пустинята. Летата ставаха непоносими 
и тегави, земята се нажежаваше като вулканичен къс и изсъхваше. Животните 
също почнаха да изчезват. Следите на глиганите и сърните оредяваха. 
Боровите премени, довчера люшкани гальовно от вятъра, изпопадаха под 
погребалния марш на стържещи шумове и ревове на машини. Езерото за 
първи път изпита страх. Шумеше в коритото си, търсеше небето и се гърчеше 
от неприятните миризми, смесили се с бисерно чистия планински дъх.

Наоколо му закрачиха хора, ала нито един не приличаше на неговото 
момче. Тези човеци бяха невъзпитани и груби, удряха дърветата и ги 
поваляха, мачкаха тревите, плашеха животните… И дори имаха нахалството 
да хвърлят противните си боклуци в щедрата утроба на езерните води! Как 
смееха! Как си позволяваха! Те, дребни като мишки, но трижди по-нагли 
дори и от хлебарките, изливаха чернилките си и тровеха, сечаха и копаеха 
като къртици онова, което беше на всички, а сега някак си стана тяхно.

В началото Езерото се гневеше и трепереше от яд, ала постепенно го 
налегна умора. Водите му се отпуснаха и затлачиха. Взорът му се замъгли от 
мътилката и онова, което някога бяха стволовете на елхи с буйни игличени 
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коси, сега му приличаше на сиви кубове и стърчащи железни пръти.
Една вечер паниката го стресна в съня му и то отчаяно се опита да 

надигне вълни към Луната в зов за помощ, ала с ужас усети, че нещо го 
задържаше към дъното: мазни лепкави ръце, извити и безформени, с 
изкривени пръсти и отровни нокти. Само да мръднеше, и ги усещаше как се 
впиваха във водите му и ги задушаваха в тинята си.

С всичката си мъдрост, Езерото дори не знаеше, че съществува такова 
нещастие.

***
Сребристият и излъскан до блясък автомобил се плъзна по наскоро 

прокараната алея и спря пред остъкления вход на сградата. Отвътре излезе 
един внушителен и важен господин. Той изпъна гръб и вдигна очи нагоре, 
към скритото от многоетажния му дворец небе. Огледа с наслада боите, 
терасите и внушителното лого на хотела, под което танцуваха пет златни 
звезди. Само след седмица щеше да се напълни с народ, и то не какъв да е 
народ, а онзи, който обичаше огромни басейни, ширнали се тенис кортове, 
луксозни процедури и президентски апартаменти. Да, съвсем скоро този 
господин щеше да стане богат човек. Не че преди не беше, но сега щеше да 
бъде наистина богат.

Винаги беше знаел, че този терен ще му донесе успехи и престиж, още 
откакто дойде тук на ваканция със семейството си като малък. Какъв беше 
смисълът тази гледка за милиони да се наблюдава единствено от тесните 
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прозорци на околните хижи, непристъпни дори и за дивите зверове? Слава 
богу, че той имаше възможността да е избраният от съдбата късметлия, който 
да се възползва от златния залеж, да го разработи и застрои с подобаващ по 
великолепие комплекс.

Предприемачът поговори с работниците относно последните поправки 
по електрическата инсталация, след което запали цигара и тръгна надолу 
по окосената поляна към езерото. То бе кръгло като монета и абсолютно 
неподвижно, почти като нарисувано. В главата на мъжа нахлуха неканени 
спомените за игрите му на брега и за онзи магически ден, в който беше 
изследвал студените му води. Той побърза да ги изтласка назад, раздразнен 
от ненавременната им поява.

Слънцето се извиси над езерото и го заслепи за миг. Той вдигна ръка 
да се защити от тази изненадваща атака, когато изведнъж усети нещо мокро 
и студено да се просмуква в обувката му. Извика като попарен и побърза да 
се отдръпне назад. Погледна в краката си и зърна една немощна вълничка, 
пълзяща по брега, протягаща се към него и опитваща се да го докосне… като 
за последно.

Казват, че с възрастта хората забравят неща, които са знаели като деца. 
Може би ако онова момче с ожулени колена бе на мястото на мъжа в костюм, 
то щеше да потопи ръка в Езерото за сбогом. Единственото, което обаче 
получиха водите, тъй щедро раздавали се и тъй любезно приемали всичко 
от началото на времето, бе един все още димящ фас.
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Габриела Кожухарова, 12. Б
І място на Националния литературен конкурс

“Земята - наш дом”

За орлите и пуйките

Последното ми посещение в местния зоопарк беше преди много, 
наистина много време — години. Така става при повечето хора. Докато 
сме деца, визитата при любимите четирикраки, пернати и зъбати същества 
е, кажи-речи, ежедневие. Ритуал, включващ много пуканки, щастливи 
възклицания, мръсни стръкове зеленина, откъснати от неподдържаните 
морави в парка и поднесени на тревопасните през решетките на клетките, 
животинският дъх, останал по дланите ни и може би дори снимката на някой 
мечок или благороден елен, купена за по левче от гишето.

После обаче порастваме и някак си на главата ни идват по-важни неща 
от това да се отбием до някога любимото място. Поддаваме се на максимата: 
«Видя ли едно, вече съм ги виждал всичките.» Намираме си други хобита, 
други развлечения, други машини за пуканки, а снимките с мечки и елени 
изчезват някъде между кашоните с детски играчки и кашоните с детски книги. 
Защото, ако се замислим, зоопарковете са за децата. Ние вече сме големи 
хора, знаем всичко, което си струва да се знае за животните и хич не ни 
интересуват все същите вълци, все същите лисици и все същите съсухрени 
и скучно прострели пясъчножълти тела на земята лъвове. Как изобщо сме 
им се възхищавали като малки, та те изглеждат толкова жалки и отегчени от 
затворническото си съществуване… Ако искаме да видим истински, солиден 
лъв, просто трябва да кликнем на «Изображения» в Гугъл. Ето това вече е 
лъв!

През тези години обаче, докато растях и подминавах зоопарка, в мен 
се зараждаше все по-голям интерес — посредством какви ли не пътища, 
книги и случайни впечатления — към хищниците. Към челюсти и остри 
зъби, към спотаена жестокост и дивата красота на тигрите и вълците. Улавях 
се да наблюдавам все по-съсредоточено всяка птица, която ми се изпречеше, 
разглеждайки крилата й и наслаждавайки се на полета й. Зачетох се в каквото 
ми паднеше за месоядните крале на небесата — орлите и соколите, най-
бързите същества в света — за лешоядите с червен ореол около зловещо 
изпъкналите си очи, за непокътнатата белота по перата на совите и за лошата, 
но магнетична слава на моите любимци — гарваните.
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И тъй като се приемам като творец, аз започнах да съчинявам във 
въображението си и на белия лист истории за преродената ми любов към 
тези същества. Давах им човешки облик само за да им го отнема в крайна 
сметка, вкарвах ги в битки и ги свързвах помежду им с искрената вяра, че те 
са по-добри от хората.

Ето как отново се сетих за зоопарка.
Вече бяха минали близо десет години, но безкрайно много неща се 

бяха променили — в мен и около мен. За зоопарка обаче нямах никакви 
съмнения, че си е все същият. Можех да отида с приятелка, разбира се, входът 
беше някакви си стотинки, никой нямаше да протестира да ме придружи. 
Ала това преживяване вече беше станало твърде лично и държах да му се 
насладя сама.
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И така, един слънчев, топъл и напоен с аромата на липи ден, аз се 
отправих в отлично настроение към позабравеното място от миналото си. 
Пътьом се отбих до един магазин в квартала, за да купя хлебни пръчици — 
онези дългите, които приличат на пури — с ясната идея да наруша забраната 
за храненето на животните, която от началото на времето никой не спазваше. 
Изхитрих се да взема нещо различно от обичайното, което се предлагаше на 
място, за да привлека предприемчивия интерес на животните. В ума си вече 
бях създала някаква връзка с тях и щях да остана изключително разочарована, 
ако не ме харесат. Да, дори и с цената на елементарен подкуп.

Преминах през портата и се оказах абсолютно права: всичко беше 
съвсем същото и едновременно с това коренно различно. Беше пълно с 
деца като мен самата преди години: развълнувани и възхитени, на върха на 
щастието, наблюдаващи в захлас животните. Знаех колко големи изглеждаха 
клетките от ниския поглед на все още неизвисилите се тела. И как въобще 
не се колебаехме да прескочим оградите и да се устремим към мечешката 
муцуна през гъстата телена мрежа.

Е, този ден нямаше нужда да прескачам никакви прегради — хлебните 
пръчки бяха достатъчно дълги, че да протегна ръка към мрежата и да ги 
подам на нетърпеливото мече от другата страна, което да ги поеме и задъвче 
като пури. Беше забавно и вълнуващо, за миг почти като в миналото, само 
че вече знаех всичко.

Знаех, че зоопарковете са ужасни места, пълни с нещастни и апатични 
животни, напоени с отвратителна миризма и не чак толкова благородни цели. 
Така че, каквото и да виждам, няма как да контролирам това, което си мисля. 
А аз си мислех, че великолепните ми вълци приличат на мършави улични 
кучета, налягали на различни места из клетката, неможеща по никакъв начин 
да се сравнява с естествените им ареали. Мислех си, че лъвовете приличат 
по-скоро на застарели шутове, отколкото на кралете на животинското 
царство. А моят многообичан тигър, който обожавах още от малка? Той 
беше умрял преди близо две години, бяха писали за това във вестника. Още 
не му бяха намерили заместник и сега неговата сумрачна клетка бе обитавана 
от две мечета тийнейджъри. Стана ми жал, че не бяха при родителите си, 
в откритата клетка с пещера и басейн, опасана от висока ограда вместо 
потискащата телена мрежа.

Опитах се да си вдъхна някакво спокойствие с обичайното — тези 
животни или са били спасени, за да се подсигури тяхното оцеляване, или пък 
са се родили в зоопарка, без да са подушвали джунгла, за която да копнеят, 
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през живота си. Така говорех и за зайчето си, когато майка ми изтъкваше 
безсмислието и арогантността в отглеждането на животно в апартамент: 
«Мамо, какви ги говориш, това е декоративно зайче, то е създадено с тази 
цел, идея си няма какво е бор и какво е гора, не се притеснявай за него!»

В някои ситуации тези изтъркани аргументи вършат работа. Но няма 
как да не си мисля за времената, в които животните са населявали планетата 
необезпокоявано: без зоопаркове, без резервати, без хора с идиотски 
представи за надмощие над природата и еволюцията.

Без декоративни зайци.
Дойде и сюблимният момент, който чаках с нетърпение и който 

нарочно оставих за накрая: клетката на орела! Между шестгодишното и 
седемнайсетгодишното ми аз имаше зейнала пропаст от информация и 
съчинени истории, които очаквах да оживеят пред очите ми, щом се изправя 
отново пред тази птица.

Запътих се нетърпеливо към издигнатата до небесата куполовидна 
клетка и затърсих нетърпеливо с очи хищника, само за да видя… една 
пуйка.

Пуйката също ме видя и цялата се разтресе, започвайки да издава най-
абсурдните звуци, които някога съм чувала, възпроизведени шесткратно в 
същия този миг от посестримите й, скупчили се около нея. Да, правилно 
разбрахте, клетката на сравнително тъпоумната пуйка бе разположена в 
непосредствена близост до клетката на величествения орел. Ако поискаха, 
можеха да си дават назаем вестника и да пият сутрешния си чай заедно, тъй 
като ги делеше една единствена телена мрежа.

Почувствах се едва ли не обидена от това неуместно разпределение 
на пространството, но се постарах да запазя невъзмутимо изражение, 
прилепяйки се до издигнатата нагоре клетка. Пуешкият съпровод на абсурда 
продължи да атакува сетивата ми, но аз не се разсейвах от задачата да открия 
своя орел.

И в крайна сметка го намерих. Беше легнал в краката ми.
Трябваше да изчакам на някакво хлапе да му омръзне да му тика 

парченца от солети в човката и в златистото око, ала търпението ми не даде 
плодове. Приклекнах до клетката и се загледах в свитото на топка създание, 
което в ума ми винаги бе представлявало устремен към слънцето силует. Най-
сетне останахме сами — той, олицетворението на всичко, към което се бях 
пристрастила в последно време, аз и пуйките, които съм длъжна да спомена 
единствено от дълг към реалистичното представяне на обстановката.
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Започнах да му говоря тихо и внимателно, проявявайки уважение към 
заострения клюн и хищническите нокти, като не пъхах пръсти в процепа на 
мрежата, за да го дразня. Искаше ми се да докосна тъмнокафявите орлови 
пера, но знаех, че не бива да си позволявам твърде много. Впих поглед в 
кехлибарените му очи и неопетнената му хубост… Исках всичко да е, както 
си го бях представяла — възвишено и някак отдалечено от действителността 
на нещастните животни и вонящите клетки.

Кой ли пък ти дава, каквото искаш?
След като повече не можех да пренебрегвам болката в краката си, се 

изправих и отправих прощален поглед на великолепното същество. Кой 
знае кога пак щях да дойда да го посетя…

Колко странно изглеждаше картинката обаче: най-мощната птица, 
олицетворение на свободата, гордия дух и необятността на висините, свила 
се на земята, свела глава пред пуйките — глупави, нелепи, безкрайно и 
безсмислено шумни, намерили мястото си до това съвършенство единствено 
защото бяха повече.

Отидете до зоопарка, които и да сте вие, колкото и да сте годишни, 
каквото и да мислите за природата. Все още има какво да видите.
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Кристина Радева, 12. Д

«Ний не вярваме вече в герои — ни чужди, ни свои»
(Гео Милев, «Септември»)

Героизмът е тънката нишка между страха и смелостта, която се къса 
в решителен момент. И точно този секунден избор може да те изпрати в 
безсмъртното съзнание на вечността или да ти определи ролята на пасивния 
играч, изпуснал момента, в който трябва да отбележи точка. Преодоляването 
на собствените страхове може да е непосилно за човешкия разум. Хилядите 
съмнения, които ни връхлитат, когато трябва да решим дали да рискуваме 
себе си в името на нещо или някого, определят избора ни. Всяка значима за 
нас постъпка, с която разчупваме нормите и правим своя или нечий свят по-
добър, е геройство.

Всяко време има своите герои. Легендарни или реални, те са останали 
безсмъртни. Имената и историите за подвизите им преминават бариерата на 
времето и носят гордост на народите си. Чрез героите от миналото се опитваме 
да почувстваме собствената си природа по-добра и човечна. Общоприето е, 
че героите защитават свръхценностите на своето общество и време. Рискуват 
себе си в името на по-висша кауза. Рицарите извършват подвизи в името на 
честта и на любовта. Кръстоносците дават живота си, за да защитят вярата 
си. По време на Възраждането бунтовниците воюват за свободата на народа 
си. Безспорно е, че всички те са били герои на времето си. Увековечени са в 
книги, картини и предания. Не мога да не се запитам щеше ли да има герои, 
ако нямаше за какво да се борят? Може ли да се жертваш за нещо, ако не 
вярваш в нищо?

Оглеждам се и ме е срам да призная, но не виждам в своето време 
неизкривени ценности. Честта лесно се продава, понякога за жълти стотинки. 
Как да вярваш в духовните лица, след като се возят в коли, струващи колкото 
храна за цяла година? Не е нужно да организираш мрежа от комитети или да 
обиколиш България три пъти, за да си извоюваш свободата. Трябва ти просто 
съответната сума. Свещеният Граал, който всеки търси, е голяма банкова 
сметка и скъпа кола. «Да жертваш себе си в името на общото благополучие» 
преживява драстичната метаморфоза: «Да жертваш другите в името на своето 
благополучие».

Какви герои и примери за подражание си имаме сега? Всеки ден 
извървяват пътя на славата до козметичен салон и някоя елитна дискотека. 
Задължително по пътя ги увековечават с някой фотос, пишат някоя история 
за тях. Вече историите са по-различни, събират се в някоя малка колонка във 
вестника, с който после вероятно ще си запалите камината, в никакъв случай 
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никой няма да си направи труда в манастира да препише тези четива и едва 
ли ще намерят място в Народната библиотека, и слава Богу!

Въпреки всички черни мисли, които ми минават, и готовността ми да 
се съглася с Гео Милев, че не вярваме вече в герои, защото просто вече няма 
такива, българската ми природа на безнадеждна оптимистка ме кара да направя 
друго. Отърсвам се от праха на светското ежедневие, който ме е задавил, и 
се премествам в крайните квартали, докъдето светлините на прожекторите 
не достигат. Мога да видя въплъщението на Райна Княгиня — учителка от 
панелен блок със смешна заплата пътува в автобуса, за да даде всичко, което 
има, на учениците. Да, тя е герой, безплатно раздава себе си, за да не заменим 
утре Георги Бенковски с Жоро Главата. Може би познавате и съседката й, 
самотна майка с две деца, която се бори всеки ден с живота, за да не лиши 
децата си от шанса да изживеят детството си пълноценно. Хайдушките 
чети са малко различни. Можем да ги наричаме ансамбъл по художествена 
гимнастика. Смелите момичета, напуснали домовете си, за да откраднат след 
убийствени тренировки златните медали от богатите страни и да ги подарят 
на своята бедна, малка държава. Прометеевско е! Героично е!

Стефан Стойчев. Да, изобщо не звучи като Валери Божинов и едва ли 
някога ще получи толкова внимание и ще даде толкова интервюта. Има ли 
значение, обикновен тираджия, спасил непознати хора в горящ автобус на 
магистралата, рискувайки живота си.

Успокоих се, и аз мога да видя герои и да разказвам за тях. Не мога да 
се съглася с Гео Милев, че не вярваме в герои, и да омаловажа тези хора. И 
все още вярвам и се надявам, че нещо безсмъртно ще остане и от нашето 
време.

Аз вярвам в герои - и в чужди, и в свои!

Васил Пенев и Виктория Василева, 9. А 
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Марк Костадинов, 9. Б

Свобода и отговорност

Една интересна двойка върви по прашните пътища на изстрадала 
Испания — Дон Кихот и неговият верен спътник Санчо Панса. Те разговарят 
за възвишени неща, които разумът на един безумен рицар успява да осмисли, 
а ограничеността на оръженосеца не разбира, но усеща, че в тях има повече 
истина, отколкото в безумните дела на неговия господар. Най-силните думи, 
изречени от героя на Мигел де Сервантес и превърнали се в крилати мисли, 
са: «Свободата, Санчо, е най-висшето благо!». Тези думи съдържат в себе 
си смисъла на човешката същност, закодирала стремежа към свободата на 
цели народи. Тя е осмислила саможертвата и героизма на обикновени хора 
и велики личности.

Свободата е многолика. За мен тя означава да си независим, да имаш 
възможността да изявяваш себе си, волята и желанията си. Свободата е 
жизненонеобходима на всеки. Тя е глътка чист въздух, тя е живителна капка 
вода, тя е полъх на пролетен ветрец. Нищо не може да се сравни с нея, тя е 
безкрайна… Свободен е поетът, защото той излива душата си и скритото 
в нея върху празен бял лист. Свободен е художникът, създаващ поредната 
картина. Свободен е скулпторът, който вдъхва живот на поредната си 
скулптура. Истински свободни са хората, които творят, които оставят част от 
себе си, защото така показват скритите неща, които не са били свободни!

От друга страна, свободата е не само висша ценност, тя е и тежко бреме 
за човека. Защото тя е отговорност. Винаги, когато вземаш решение, трябва да 
осъзнаваш последствията от него, били те положителни или отрицателни.

В стихотворението на Елисавета Багряна «Потомка» героинята е 
неудържима, темпераментна, готова като своята «прабаба тъмноока» да 
напусне сигурния свят на изконно битовото и устойчиво традиционното, 
за да последва зова на любовта на «светлия хан». Тя разбира своята витална 
същност и не желае да се промени, но иска да види откъде водят началото 
си коварството и грешността й, поривът й към свобода. Единственият 
отговор се намира в миналото, но не документираното, а унаследеното, в 
посланията, които носи родовата кръв. Не й трябват портрети и фамилни 
книги, защото по себе си опознава същността на предците си. Чувството за 
родова принадлежност е заложено още в заглавието на творбата. Потомка 
означава наследница — това е своеобразно предупреждение — всичко 
в нейния характер е обосновано от факта, че е продължила родовите 
завети. Пътуването й към миналото е пътуване към себе си. Лирическата 
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героиня усеща интуитивно, че и тя, подобно на своята «прабаба тъмноока», 
предпочита непознатото пред познатото, широкото природно пространство 
пред ограниченията на отегчителното домашно битие. Желае вятърът да е 
нейният спътник във волното й бягство от традициите на семейството и рода. 
Разбира, че поведението й е осъдително за другите, защото е различният, 
свободният избор, защото е различната жена. Финалът на творбата отново 
оправдава характера й. Виновна за това е не тя, а родовата й кръв. Така 
«отговорността» за нейното поведение се поема от предходните поколения. 
А съмнението й, че «сред път» ще се сломи, е неоснователно, защото 
потомката е силна и устойчива на житейските бури, щом държи в ръцете си 
най-сигурното оръжие — порива към свобода.

Съгласен съм с крилатата реплика на Дон Кихот към оръженосеца 
му Санчо Панса: «Свободата, Санчо, е на върха на копието.», защото тя 
напълно подкрепя твърдението ми, че свободата на избора е тясно свързана 
с отговорността. На върха — това е последната стъпка към решението да 
отнемеш човешки живот в името на твоята свобода, на семейството ти, на 
бъдещите поколения. Затова трябва да си достатъчно смел и да си убеден, 
че като поемеш отговорността от деянията си, ще си готов да посрещнеш 
последствията, защото те ще тежат на твоята съвест, те остават за цял живот, 
няма връщане назад.

Жан Пол Сартр казва: «Човек е осъден да бъде свободен». Може би 
думите на този философ най-точно изразяват същността на свободата, 
защото ако една личност се стреми към истинската свобода, тя не може 
да не чувства отговорността, изпитанието, на което е подложена. Да сме 
свободни и да правим каквото искаме, е лесно, но ние също трябва да носим 
отговорност за стореното. В такъв случай бихме могли да кажем, че човек 
може да постигне една относителна свобода, т.е. такава, която да не нарушава 
обществените норми и закони, защото личната ти свобода не може да бъде 
в ущърб на обществото. Ако някой се чувства «свободен» например да си 
отмъсти чрез саморазправа и извърши престъпление, според закона му се 
отнема свободата за определено време или завинаги, за да не бъде опасен за 
другите и да осмисли вината си в затвора.

Свободата има много лица. Има свобода на избора, свобода на 
действията, свобода на словото, душевна свобода, но всички «свободи» 
са пряко свързани с отговорността, с това изпитание, което човек трябва 
да премине, с последствията, които трябва да понесе. Самата свобода е 
отговорност!
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Изабела Манолова, 9. Ж
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Ян-Николай Лечев, 11. Б

Да се разсъждава правилно и да се разсъждава 
логично, са две различни неща

Откакто ние, хората, сме се появили на Земята, понятието правилно 
и грешно ни съпътстват. Едва ли нещо друго е породило толкова спорове в 
човешката история, колкото нуждата да налагаме идеите си. И докато в някои 
случаи тази нужда се е проявявала по по-миролюбиви начини, сравнително 
често несъответствието между идеите ни за правилно и грешно са били 
причина за жестоки конфликти, понякога завършващи с унищожението на 
цяла култура. И все пак дори в двайсет и първи век идейният шовинизъм 
продължава да контролира по-голямата част от човечеството.

В една голяма и сложна система, каквато е обществото, е неизбежно 
налагането на закони, които по някакъв начин да я направляват. Докато 
това, което тласка животните към самосъхранение и запазване на вида, са 
инстинктите, ние като вид, развил в себе си абстрактното символно мислене, 
имаме нужда и от стимулация на по-горно ниво — освен биологичните 
закони, имаме нужда и от правила на ясен, човешки език, които да ни опазят 
да не се унищожим взаимно. Така се появяват моралът и първите ценности 
— еволюционно в нас се зараждат чувства за вина и съчувствие, каращи ни 
да спазваме появилите се в групата норми. В най-примитивните наченки 
на общество правилата са прости, по-скоро загатнати и някак интуитивно 
следвани от индивидите — не убивай другите членове на племето, помагай 
им с изхранването, за да ти помогнат и те, размножавай се! Някои биха 
казали, че религията е причината, поради която се оформя моралът, но за 
да се направи такова заключение, трябва да се игнорират милиони години 
човешка история. Причината убийството да се възприема за грешно, е, че за да 
просъществува племето, смъртността трябва да е по-ниска от раждаемостта и 
е съвсем естествено еволюцията да заложи в нас този основен морален закон. 
Организираните религии обаче, вземайки идеята за правилно и грешно, 
създават едно огромно главоболие на човечеството. Това, което те правят, е 
да вземат повече хора под крилото си, като така създават едно голямо племе. 
Все пак убийството на представители на другите религии (племена) или на 
недостатъчно съвестните последователи на дадената религия си остава едва 
ли не ценност. Взаимодействието между атоми няма как само по себе си да 
бъде добро или лошо, а моралът се изменя във всяко общество, следователно 
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от морална гледна точка няма как да има абсолютна морална истина или 
разсъждение, което да е правилно или грешно.

За човека Вселената винаги е била и най-вероятно ще си остане 
просто идея. Преди векове в своя «Мит за пещерата» Платон лансира 
добилата напоследък популярност идея, че никога не можем да опознаем 
Вселената отвъд сетивата си и измерванията на уреди. Светлината, от която 
не можем да видим нищо друго освен сенките, които огрените от нея обекти 
хвърлят, е Вселената в пълния й блясък, такава, каквато никоя научна теория, 
боравеща с ограниченията на простото ни човешко мислене, не може да 
опише. Малцина твърдят, че са успели да се освободят от оковите си и да 
погледнат извън пещерата, но от наша гледна точка те, дори и да са прави, 
винаги остават недоразбрани. Всеки, твърдящ, че е достигнал просвещение 
и опитващ се да разпространи малко от познанията си сред хората има 
трагична участ. Ражда се син на дърводелец, който предлага простата идея 
за вселенската любов и за това, как хората трябва да се обичат, но завършва 
мъчително убит, след което в името на тази вселенска любов почитателите 
му намират за редно да убият всеки, който не е вникнал достатъчно в смисъла 
й. «Който се преструва, че подтиква хората към размисъл, него го обичат. 
Който наистина го прави, него го мразят.» е казал Олдъс Хъксли, с което 
доста добре синтезира историята на човечеството.
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Няма абсолютно вярна представа за Вселената, представена чрез 
човешка реч, тъй като, ако вземем модела на Платон, няма как чрез една сянка да 
изобразим светлината, тъй като сянката е отсъствието на светлина. Светлината, 
вселенски погледнато, е хаосът и неопределеността — естественото състояние 
на материята е хаотично, тя е на много места едновременно, докато някой 
не я наблюдава и не я ограничи в дадено състояние, а и това състояние е 
само в нашите сетива и уреди поради невъзможността им да отчитат един 
обект, който е на много места едновременно. Така за нас сенките в пещерата 
са всички модели, били те научни, религиозни, метафизични и какви ли 
още не, а самата светлина, доколкото можем да я опишем с ограниченото 
си човешко познание, е непонятния хаос от възможности. Цялото човешко 
познание опитва по един или друг начин чрез ред да изрази хаоса — чрез 
липсата на светлина да изрази слънцето по Платоновата метафора. «Картата 
не е територията», както е казал Алан Уотс. В познанието ни за Вселената 
отсъства абсолютна истина, върху идеята за чието съществуване се гради 
убеждението на толкова хора, че са по-висши от останалите, тъй като са 
осъзнали как «стоят нещата в света» — всички тези хора са убедени, че 
гледната им точка е единствена, абсолютна и по-висша от останалите. Някои 
дори смятат, че е нужно да направят всичко по силите си, за да наложат своя 
модел върху останалите.
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Логиката е модел, с който човечеството от далечни времена се опитва да 
опише света, като в последните няколко века тя е застъпена все по и по-силно. 
Самата тя е базирана върху наблюденията ни върху света и в това отношение 
с нищо не е по-различна от останалите модели — това, което я различава, е 
броят резултати, които е дала. Това, с което квалифицираме моделите и по 
което ги сравняваме, е именно броят на резултатите — правим по езика на 
логиката индуктивно умозаключение: тъй като все още не сме измислили 
начин да обхванем Вселената от край до край, както и от началото на времето 
до края му, или за по-кратко, да обхванем цялото пространство-време, можем 
да съдим за верността на даден модел само по резултатите, които е дал в 
отрязъка от време, в който сме го наблюдавали. Така човечеството, живяло в 
период, който, съпоставен с възрастта на Вселената, е толкова незначителен, 
че не е даже милисекунда, има изключително ограничено количество 
наблюдения върху цялостната история на Вселената, а дори и те показват 
ситуации, в които логиката не работи напълно (например в квантовата 
механика един обект може да е едновременно на две места, в очевиден разрез 
с принципите на логиката).

Както вече установихме, във всяко едно отношение истината не е 
нещо солидно — във всяка истина има безбройни дупки, които човек, готов 
да вижда не само това, което иска, неизбежно забелязва. Логиката, като всяка 
друга човешка идея за описване на света, е просто частен случай, неспособен 
да опише нещо друго, освен сенките на Платоновата пещера. Докато сме 
неспособни да видим светлината, идваща отвъд пещерата, докато сме готови 
да задържим всеки, който се опита да се извърне и да погледне към нея, 
докато сляпо се хвърляме да защитаваме безумната си идея за реалността, 
докато всичко това продължава, ние просто се гаврим със способностите на 
съзнанието си. Оковите, които ни държат в пещерата, са съвсем разхлабени 
— единственото нужно е да осъзнаем, че сенките, към които така сме се 
привързали, не са толкова красиви, колкото това, което ги хвърля, и да 
посмеем да погледнем навън.
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Красимира Великова, 9. Б

Трудността на избора

Драги ми читателю, ако попиташ малко момиченце, тийнейджърка, 
зряла жена и възрастна дама кой е бил най-трудният им избор досега, то 
вероятно отговорите ще бъдат: «Дали да облека Барби в червената или 
в синята рокля?», «Дали да си купя преса или маша за коса?», «Дали да се 
оженя по любов — за Иван, или по сметка — за Владимир?» и «Дали да 
съм по-стриктна към внуците си, или да използвам по-омекотен вариант на 
възпитание?». Да, човек във всеки етап от развитието си мисли различно. 
Следователно — един и същ избор в различна възрастова граница не се 
възприема еднакво, както и нивото му на трудност.

Според мен изборът представлява нашето бъдеще — всички новости 
и промени, които ще настъпят, желани или не. А трудностите, тези сладки 
мъчения, ги има, за да внесат нужната доза разнообразие, интерес в нашето 
просто съществуване, за да не остане то скучно, безлично, монотонно.

Когато смеся съставките: живот, избор, трудност, бъдеще, се получава 
кръстопътят, в чийто център сме ние. Накъдето и да се обърнем, е пустиня. 
Нищо не се вижда в далечината, освен ясното небе, подпряло се на златистия 
пясък. Ще изберем посоката на тръгване, независимо дали решението ще 
стигне със скоростта на светлината, или ще е влачещ се охлюв на километри 
разстояние. Подобно е и в баскетбола — любимия ми спорт. Тук са ключови 
добрата преценка на обстановката и светкавичният избор на действие. Също 
така взех решение и при избора на гимназия, но използвах по-бавната тактика. 
Нужно ми беше дълго преосмисляне, докато не стигнах до просветлението, 
за което и до ден-днешен не съжалявам. Но нека след краткото лирическо 
отклонение се върнем обратно към така наречените ми «философски» 
размишления.

Да, всекидневието на хомосапиенс е пълно с избори — от такива с 
размерите на амеба (дневното облекло, какво да гледаме по телевизията, 
място за среща) до тези с големината на Тиранозавър Рекс (професия, 
образование, «любимото» на учениците — колебание между два отговора 
на класно). Но не сме единствените, които използват сивото си вещество 
за вземане на решения — същото е и при животните. За пример ще дам 
шарана — когато усеща определи вибрации във водата, може: първо — да 
избяга (ако е в опасност), второ — да ловува (ако е гладен) и трето — да не 
обърне внимание. Мисля, че рибата е достатъчно доказателство, подкрепящо 
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теорията ми, че всички движещи се същества (независимо кои по-точно) се 
изправят срещу избора — лесен като детска игра за едни, но логическа задача 
с повишена трудност за други.

Най-трудното е да се избира при любовта. За нея, тази висша сила, 
смисъла на живота, човек е способен на всичко — дори и на убийство в 
името на любимия човек. Рамадан от «Дервишово семе» е обладан от това 
желание, но при мисълта за продължението на рода се спира. Елементарен 
ли е този избор? Според мен — не, защото не винаги това, което иска сърцето 
(душата), тоест желаното, е еквивалентно на казаното от разума (разумното, 
правилното, редното). По-късно отново възниква спор между две крайности 
— в главата на мъжа се ражда идеята за отмъщение, но знаейки, че след това 
ще попадне в затвора, а там «няма дупчица да има към Силвина», решава 
да се примири с действителността. Както някой някога е казал: «Понякога е 
трудно да направиш избор. Но по-трудното идва после — когато ще трябва 
да живееш с него». Така и решението на Рамадан не е лесно. Злобата, мъстта 
го изгарят отвътре, но неговото охлаждащо средство срещу буйния огън 
— любимата му и възможността да я вижда, го спира да направи огромна 
грешка.

В днешно време повечето хора гонят еднакви стереотипи, но има и 
такива, които предпочитат да не се променят. Тук най-точният въпрос е: «Да 
бъдеш или не?». Желанието на Роза Паркс е било еднаквост. През двадесети 
век в САЩ, чернокожите не разполагат с еднакви права и привилегии, както 
белите. Не е лесно да се противопоставиш на закона, но желанието за по-
добро е водещо. Благодарение на тази смела жена започват автобусните 
бойкоти, откъдето тръгват стачките за равнопоставяне на двете страни 
— черни и бели. Но има разлика между миналото и настоящето. Днес 
еднаквостта е в основата на външния вид — стил, телосложение, прическа. 
Да се приравниш с другите или да си като черната овца сред белите? Лично 
за мен втората опция е по-добрата, въпреки че е «по-рискованата». Не е 
нужно да следваш тълпата от хора — трябва да бъдеш уникален, да бъдеш 
себе си. Решението може да го вземеш трудно единствено ако се влияеш от 
чуждото мнение прекалено много.

Помни — твоят избор е единствен, неповторим. Това е твоето свещено 
право. А трудността в него — за някои е голяма колкото покоряването на 
връх Еверест, а за други е равна на излежаване пред телевизор. Сам избираш 
по кой път да поемеш!
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Диана Добрева, 9. Б

Любов и отмъщение
Разхождам се в парка, спирам пред една пейка, на която седят двама 

влюбени. Държат ръцете си, гледат заобикалящия ги свят – сив и скучен. 
Техните очи обаче виждат само добротата и щастието. Погледнат през техните 
очи, светът е прекрасно място за живеене. Погледите им се срещат и всеки 
от тях осъзнава, че неговият свят това е човекът до него. Свят, съществуващ 
заради тяхната любов. Свят, в който няма място за тъга, нещастие, омраза, 
отмъщение. В този свят живеят само те двамата. Останалите хора минават 
покрай тях – сиви, скучни, еднакви, незабелязани. „Живеят само влюбените, 
останалите просто съществуват.” (Уилям Шекспир) Усмивките не слизат от 
лицата на влюбените и усещам, че и аз се усмихвам, гледайки ги. Тогава пред 
очите ми започват да изникват думи – красиви, нежни, романтични, нареждат 
се образуват рими. Стиховете стават съвършени, защото са предизвикани от 
любовта.

Аз свързвам любовта с поезията, защото, когато обичаш, често изливаш 
душата си в стихове. А поезията за мен е красота, защото тези излияния идват 
от сърцето, те са чисти и прекрасни. Съгласна съм с Платон, който твърди, че 
„При сблъсъка с любовта всеки става поет”. Любовта е сила да се пребориш 
за любимия, постоянство да го обичаш вечно, търпение, защото той не е 
идеален. Това доказва творбата на Емилиян Станев „Крадецът на праскови”. 
Любовта на Елисавета и Иво е свята, но грешна и почти невъзможна. Въпреки 
това те успяват да се преборят за нея, правят своя личен избор и доказват, че 
тази любов е истинска и вечна. Благодарение на нея двамата герои запазват 
човечността и чистотата на душите си.

Любовта е като розата – красива е, но лесно можеш да се убодеш. Тя 
е тъй универсална, може да се сравни с толкова много неща. Дори с яйцето 
– съвършена, но чуплива. Можеш да пострадаш от любовта, защото тя 
изцелява болката и нещастието, но е способна и да ги причини. Понякога тя 
поражда и отмъщение – когато си наранен, с разбито сърце, тъжен, силно 
искаш да отмъстиш на виновника. Желаеш отмъщението повече от всичко, 
искаш да нараниш причинилия ти болка.

Според мен отмъщението е естествено, но то е омраза, 
неконтролируемост, то е грозно, излишно и грешно, то помрачава любовта. 
Всички сме отмъщавали за нещо, дори да е дребно и незначително, може би 
дори без да искаме, инстинктивно. Когато съседът ти по чин в училище е 
получил по-висока оценка на контролното, ти „случайно” го заливаш с кафе. 
Когато някой ти се подиграва и се държи зле с теб, ти „случайно” пускаш 
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лоши слухове за него. Така 
съзнателно или несъзнателно 
отмъщаваме, а появилата се в 
нас жажда за мъст е породена от 
завист, несправедливост, лични 
проблеми… Дори виновникът 
да не е наистина виновен, както 
в примера с контролното, ние 
му отмъщаваме, защото мислим, 
че така ще се почувстваме 
по-добре. Според Аристотел 
„Отмъщението е привидно 
удоволствие.” На същото мнение 
съм и мисля,че човек трябва да 
се въздържа, защото със своето 
отмъщение и омраза носи само 
болка и разочарование на хората 
около себе си.

Любовта и отмъщението 
са тъй различни и толкова близки. Любов и омраза са антоними, а омразата 
е породена от отмъщение. Съгласна съм с твърдението на Мартин Лутър 
Кинг – младши:  „Омразата парализира живота, любовта го изцелява. 
Омразата обърква живота, любовта връща хармонията. Омразата помрачава 
живота, любовта го озарява.” Любовта и отмъщението са две крайности, те 
са взаимно изключващи се, но границите помежду им са размити. Чувствата 
на човек лесно се променят – може да се влюби от пръв поглед, но може да 
изпита жажда за отмъщение, породена от един жест или дума. Уейн Дайер 
твърди: „Любящите хора живеят в свят, пълен с обич. Враждебните – в свят, 
пълен с омраза. Същият свят.” Тази сентенция потвърждава моето мнение 
– всеки има различна гледна точка. Различните хора виждат един и същи 
свят по различен начин.

В „Крадецът на праскови” отмъщението е изразено чрез Елисавета. 
Обичайки Иво, тя отмъщава на съпруга си за отнетата й младост и за 
отминалия й живот, макар останалите герои да не забелязват това. Тук си 
проличава колко тънка е границата между любовта и отмъщението, как човек 
може да ги изпитва едновременно, как отмъщава, за да обичау и обича, за да 
отмъсти.

 Отклонявам погледа си от двамата влюбени. Късно е. Трябва да се 
прибирам. Докато вървя, се питам: щом това, което видях, предизвика у мен 
толкова чувства, въображение, романтика, какво ли представлява истинската 
любов?
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Играя
в облаците

В
ик

т
ор

ия
 В

ас
ил

ев
а,

 9
. Е



Устрем’ 2012

27

ОПИТИ В КРАТКИТЕ ФОРМИ

Александра Маринова, 8. Г

Хайку

*
Несресани спомени,
подпори от упадък,
гняв върлува, посока не знае.
*
Солен мирис,
нежна дрога,
сбогом с морето да си кажа.
*
Птици проплакват,
небе крие несретите ми,
прегръщам вятъра.

Уанрю

Най-големият човешки грях  
Да си сам актьор в най-живата арена — на сърцето.

Изгубено време 
Унила подир вятъра помръквам.

Черна пътека
Тръгвам си, без да знам посока.
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Юлия Янчева, 8. Б

***

Облаците се търкалят по небето —
тихо, шепнейки без глас.
Капки ситни падат сред морето,
вятърът ги гони във захлас.

И сега - къде са всички думи и желания,
къде са пламенните, яростни искри?
Да не би дъждът да заличава старите страдания?
Или вълна от щастие надигна се и ги прикри?
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Ян-Николай Лечев, 11. Б

Срутване (без звук)

Нощта падна тихо, потайно
и остави ме заслепен,

докато времето врязваше трайно
своите белези в мен.

Всичко е вече тъй сложно,
липсва ми детският плач,

предизвикан от леко убождане,
а не от живота палач.

Постепенно замръзнал, претръпнал,
открих се към зимния вятър.

Без страх си свалих всички дрехи,
от страх ми премръзна душата.

Хвърлих се с котва в морето
и си повтарях:”Все ще изплувам!”

Ала останах вързан за дъното -
тихо е - нищо не чувам.

Сега се превръщам в съкровище
за зажаднял иманяр -

морето е моето гробище,
дъхът ми - ненужен товар.
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Пред мен хоризонтът 
плещи изправя...

поезия от Тони Пашова, 12.Д

Цвета Петрова, 11. В
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Писател

Тя се буди среднощ и залоства вратите,
заключва прозорците,
пали светлините,
отваря кутията,
вади листата,
увива косите
с връв…
и отлита.

Думите падат по-тежко от камък.
С рима, без рима,
хекзаметър и пламък.
Герой, двама, трима,
попиват в нощния въздух ритмично —
един, два, три,
все по-лирично,
все по-отмерено —
по-категорично.

Отворени клепки — отворени вени —
сънят е отритнат!
Страховете — запрени!
Нека валят абсурдизми, закони,
правила от граматики,
градове,
сезони,
улици,
плувнали в кръв и куршуми —
Тя е Писател!
Дайте й Думи! —
дайте й меча — писалка да сграбчи!

Един след друг падат, но
Тя! ще остане!
Със зъби и нокти по душата ти дращи
и всеки своя живот нека хване!
Тя ще остане!
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Отворете вратите,
прозорците,
прага,
килерите, тъмните влажни килери —
да плъпнат злодеи,
фантоми
химери
вещици 
тролове 
огнени змейове —
покрита с мастило, снага да извие
в екстаза нестроен на своите демони —
пред нея нощта не ще чело оброни,
а свойта десница,
широка, възмездна,
напред ще простре —
- бъди! — и ще излезе
през входа,
през твърди врати и прозорци,
килери
мазета
долапи
не в рокля, в чизми,
с шпага и знаци,
а по чорапи!
Разчорлена! Няма!
От нея родила се е една По-Голяма!
Тя е Писател! Тя ще остане!

Във своите среднощни води и закони,
глава не склони, чело не оброни,
Робиня на Муза,
затворник в дворец,
Тя е Писател!
Нарушител!
Творец!
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***
Денят набъбва по прозореца,
потичайки по мръсния перваз,
и светлината ми напомня на отворена
и силом разнебитена врата.
Пантите на тъмния капак,
захлупен бързешком над долината,
се стапят в лоното на утрината,
изгряла с песен, вик и вятър.
Сградите, закрили хоризонт,
недокоснат от човешките стремежи,
спускат дълги сенки във поклон
пред слънчевите златни мрежи.

Излитам — пълна със разруха,
но вдигнала глава достойно.
Аз знам, че утре ще съм друга.
Но не и да стоя спокойна.
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Цел

В ръцете ми огън
и чук и пирони,
в краката ми —
тежки копита гърмят.
Очите ми хвърлят светкавици в клони,
заплетени клони от слепота.

В сърцето ми звънки камбани огласят,
огласят зефира под нощно небе —
зората е близо!
Зората… е наша!
Предвкусвам лъчите —
препускам напред.

От камък и дума,
от въглен и лед,
пред мен хоризонтът
плещи изправя
и рамо до рамо
с Атлас, Прометей
аз свойте крила
над морето разтварям.
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Галерия
“Устрем’ 2012”

Изабела Манолова, 9 .Ж
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Александър Миразчийски, 9. Д
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Александър Миразчийски, 9. Д
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Александър Миразчийски, 9. Д
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Александър Миразчийски, 9. Д
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Александър Миразчийски, 9. Д
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Слава Михайлова 8. Б



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

42

Гл
ор

ия
 Н

ик
ол

ов
а 

9.
 И

Христо Цветков 9. И
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Василиян Стоянов, 12. В
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Зареждане

Стефани Гайдарова, 8. Ж
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Ана-Мария Сотирова, 9. Ж

Моето вдъхновение — хоризонтът

Хоризонт — линията, докъдето стига погледът и в която се сливат 
земята и небето.

След всеки слънчев залез идва нов изгрев. Но не след всяко падение 
идва възход. Никой не ни казва, че животът е лесен, защото не е. Но и никой 
не ни казва колко е трудно. И оплетено. В сложна мрежа от хора и случки. 
Сега съм част от тази мрежа, но аз искам нещо повече.

Искам да вървя напред. И нагоре. Искам да направя толкова много 
неща, но не знам дали ще ми стигне времето. Страхувам се да не падна, докато 
вървя по пътя си, и се питам дали винаги ще мога да се изправя и да продължа. 
Всеки ден търся нещо ново. Не всеки ден откривам. Но най-вече търся себе 
си. И се опитвам да вярвам в доброто и красивото. Познавам щастието и 
любовта, но може би никога нямаше да ги изпитам, ако преди това не се бях 
сблъсквала с тъгата и омразата. И между всички тези чувства и спомени аз 
търся себе си. Обичам да гледам към бъдещето. То крие непознати хоризонти. 
А хоризонтът е безкрайност. И ново търсене. Нов ден. Ново начало. Нови 
грешки. Нови усмивки. Ново разочарование. Нова любов. Нова надежда, че 
ме чака нещо по-добро. Там, зад хоризонта. Зад мястото, където се «докосват 
небето и земята». Отвъд сложната мрежа. Отвъд недостижимото. Отвъд 
невъзможното. Там искам да съм някой ден, постигнала всичките си желания 
и мечти, които днес изглеждат толкова далеч. И толкова нереални. Знам, че 
ще успея. Въпреки грешките. Въпреки трудностите. Въпреки страха и тъгата. 
Въпреки всичко.

Искам да вървя напред. И нагоре. Искам да имам вдъхновение. В 
сърцето си. Винаги. Залезът, луната, гората, морето, небето, снегът, танцът, 
песента, стихотворението. Но най-прекрасното вдъхновение е човекът. 
Всеки е добър, но и лош. И всеки е различен, уникален. Искам някой ден 
и аз да съм нечие вдъхновение. На художник. На писател. На музикант. На 
фотограф. На готвач. На творец. А моето вдъхновение да бъде хоризонтът. 
Защото е безграничен.

Искам да вървя напред. И нагоре. Независима от другите. Вечно 
свободна. И никога да не се отклонявам от своята пътека. И винаги да 
помня целта си. Да не забравям откъде съм започнала, но и да не гледам 
към миналото, а към бъдещето. Към все още неоткритите хоризонти. Моите 
хоризонти. Защото, както всеки има свой път и своя съдба, така и аз имам. 
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Както всеки има свои хоризонти, които иска да покори, така и аз имам. И 
мечтая. И се боря. Всеки ден е нова стъпка. За мен. За всички. И понякога 
преплитаме стъпките си. Объркваме се или намираме себе си. Срещаме нещо 
ново и го обикваме. Или бягаме от него. От непознатото. От препятствията. 
От сълзите. От радостта. От обичта. И после продължаваме напред. И 
вървим. Бягаме. Падаме. Изправяме се. Вървим.

Искам да вървя напред. И нагоре. И да се смея. И да плача. И да обичам. 
Искам да се уча. Искам да пътувам. Искам да опитам от всичко, което предлага 
животът. Защото не знам дали ще имам втори шанс. Искам толкова много 
неща и се страхувам, че няма да имам време за всяко от тях. И се страхувам, 
че всичко зависи от мен. Страх ме е, че може да се проваля. Но винаги ще 
вярвам.

Искам да вървя напред. И нагоре. Отвъд мрежата. Към хоризонта.

Магдалена Данчева, 8. В
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Камелия Кожухарова, 11. А

Усмихвам се!

Какво е усмивката? Какво изпитваш, когато се усмихваш? Какви могат 
да бъдат усмивките? Различни ли са, или пък всичките до една са еднакви?

Въпросите се редяха един след друг, а отговорите им се криеха 
някъде там, в дълбочината, и с постоянно променящото се време просто 
избледняваха. Всеки ден виждам стотици хора да се усмихват, а нито един 
от тях не можеше да ми обясни какво трябва да изпитам, когато се усмихвам. 
Останах разочарована и не се усмихвах вече, та аз не знаех нищо за нея — 
усмивката, не можех да я използвам… не знаех как… Затворих я в една кутия 
и я оставих там, дълбоко в сърцето си, с надеждата, че някой ден ще се науча 
да се усмихвам, ала истински.

Минаваха дни и нощи, месеци, годините се търкаляха една подир 
друга, а аз още не бях открила отговорите, които търсех. Притесних се, 
толкова негативни чувства ме бяха обладали, че не можех да позная образа 
си в огледалото.

Един мразовит ден срещнах тази, която ми разкри значението на 
простичката дума — усмивка. Но не само това — тя направи много повече 
— научи ме да се усмихвам! Някои от вас може би си задават въпроса коя е тя? 
Тя е обикновено момиче, облечено с топъл поглед, жаден за живот и нежна 
усмивка, разкриваща красивата й същност. Казах, че е обикновена, но може 
би сгреших, прощавай, тя е неповторима, но не с външността си, а с това, 
което крие в сърцето си.

Извинявай, скъпи читателю, но се вълнувам, когато разказвам тази 
история, защото открих нещо незаменимо и думите не ми стигат да опиша 
това, което чувствам в действителност. Този мразовит ден за мен ще си остане 
най-невероятният! Още с приближаването си усетих, че има нещо различно 
в нея. Любопитството ми надделя и благодарение на него се запознах с тази 
невероятна личност. Говорехме часове по най-различни теми, а ароматът на 
горчиво кафе ни бе обградил в своята невидима клопка. През цялото време тя 
не спираше да се усмихва. Не се сдържах и й зададох всичките си възможни 
въпроси. Тя отново ми се усмихна, но този път още по-широко и сякаш 
очакваше да я попитам точно това. Тръпнех в очакване на отговора й, а тя 
възможно по-простичко ми отвърна: «Усмивката е пътешествие, тя е злато, 
но най-вече тя е пърхащото чувство, което изпитваш, когато си истински 
щастлив!»



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

48

След тези думи аз само се усмихнах, защото бях радостна, че се 
намери този някой, който да разбие до основи потъналата в прах кутия! Най-
после и аз разбрах какво е усмивката, но най-важното — знаех кога и как 
да я използвам. Усмихвам се всеки ден! Макар да не зная къде ще ме отведе 
усмивката, аз не я свалям от лицето и сърцето си, защото знам, че тя никога 
няма да ме подведе!
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Деница Иванова, 8. Г

От другия бряг

Вчера видях един дрипав старец в парка, до един фонтан. Седеше и 
броеше жълтите стотинки в шепата си. Като ме видя, че се спрях, ги пусна 
в голяма кутия, сложена до него. Погледна ме и ми се усмихна широко. Не 
ми каза нито дума, просто седеше и се усмихваше. Извадих последните два 
лева от джоба си и ги пуснах в кутията му. Мъжът не изглеждаше изненадан. 
Сините му очи светеха и през спуснатите вежди приличаха на две езера с 
тихи и спокойни води, които нищо не смущаваше. Засмя се някак по детски 
с беззъба усмивка, протегна се и поиска да целуне ръката ми, но аз я дръпнах 
рязко и продължих. Крачех бързо и широко, но тихият смях на непознатия 
продължаваше да звучи някъде в главата ми и виждах сините му очи как знаещо 
ме гледаха, сякаш разчитаха всичките ми малки мисли… Да, точно така се 
почувствах… Пред очите си още виждах беззъбата усмивка на стареца. Тя 
по странен начин ми заприлича на онази пукнатина в скалата, близо до едно 
езеро, край малко селце, където баща ми често ни водеше като малки… да, 
да… езерото… очите на стареца… сега се сетих какво точно ме бе привлякло 
в погледа му… Някак си изведнъж на заден план минаха всичките ми малки 
и по-големи досадни проблеми… караниците с родителите ми, двойката по 
френски, липсата на личен живот, липсата на приятели… и още, и още… 
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всичко това просто изчезна. В съзнанието ми ожесточено светеше като 
голям светофар усмивката на бедняка — внезапна, пронизваща със своята 
откритост и категоричност, някак — знаеща и утоляваща глада за всичко, от 
което си мислим, че имаме нужда.

Тогава се замислих — защо, по дяволите, хленча за простотии?! 
Човекът буквално няма нищо и все пак намира повод да се усмихва така, а 
аз… тази, която има къде да спи, какво да яде и родители, които да я закрилят, 
не се бях усмихвала от месеци. Колко глупаво! Сетих се какво дете бях и колко 
често се смеехме с нашите вкъщи. И че всъщност бях едно жизнерадостно 
хлапе и сигурно имам поне хиляда причини да се усмихвам още от деня 
на раждането си. Когато бях съвсем малка, се радвах на всичко… но най-
вече — на мама. Все пак тя означаваше топлина, прегръдка, топло мляко. А 
какво повече да иска едно бебе?! Тя беше винаги край мен, искаше усмивка 
и записваше всяка в един красив тефтер. Две годинки — колко е хубаво, че 
мога да ходя!!! Сама… като мама! Харесваше ми — най-после бях независима, 
доколкото може да е независимо едно двегодишно момиченце. На три се 
радвах, че най-после ходя на детска градина, като «големите деца» — имах си 
пантофки, които обувах, когато влизах в стаята. Градината беше място, пълно 
с безброй играчки и интересни неща. Любимата ми част бяха флумастрите 
и пастелите, там прекарвах най-много време. Пак там, бях вече пораснала, 
решавах задачи в тетрадките, раздадени ни от учителката. Усмихвах се на 
всичко. Всичко беше красиво, шарено и интересно!

Когато станах на пет, започнах да усещам самота. Беше ми скучно и 
самотно вкъщи. Родителите ми нямаха особено много време за мен. Затова 
всяка вечер, преди да си легна, докато нямаше никого в стаята ми, падах на 
крехките си коленца и се молех на една иконка, молех се за сестра. За другар в 
игрите, за верен приятел, на когото мога да доверя всичко. Девет месеца след 
това се случи моето чудо. Тя се появи. Беше малка, крехка и плачеше много. 
Издаваше странни звуци и миришеше сладко. Стоях с часове до нея, говорех 
й, а тя ми се усмихваше. Аз също й се усмихвах. Това бяха едни от малкото, 
наистина искрени и щастливи усмивки!

Година след това, вече на шест, се усмихвах не чак толкова щастлива. 
Беше ми трудно. Бях свикнала цялото внимание на семейството да е мое. Аз 
да съм в светлината на прожекторите. Да съм единствената звезда на сцената. 
Да, ама вече — не! Сега новото и интересно нещо беше Тя… «Ооо, виж! 
Тя избръмча!»… «О, Боже… Тя пълзи!!!»… «Ооо… толкова е сладка…» 
започваше сериозно да ми омръзва. Затова се устремих още по-нагоре в 
детската градина, започнах да се уча да чета, решавах още по-трудни задачи, 
получавах все повече комплименти от учителките — колко хубаво рисувам 
и разказвам. Хвалех се вкъщи, отвличах им вниманието за малко, обаче 
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моментите на слава не траеха дълго. Защо не казах на мама, че искам да ме 
прегръща повече!?

Седем години. Първи клас. За пръв път в училище. Нови учители. 
Нови деца. Нов свят! Всичко беше магическо, всеки ден беше чисто нов и 
пълен с нови неща, нови уроци, нови хора! Намерих момиче, със същото 
име като моето, скромно, мило и кльощаво. Седяхме на един чин. Говорехме 
си по цели междучасия без да ни омръзне! Нея нарекох за пръв път «най-
добра приятелка»! Тя беше невероятна, можех да си говоря за всичко с нея, 
всеки ден ходех у тях или тя идваше у нас. Никога не ни беше скучно. Обичах 
я, но между нас остана една врата, която никога не прекрачихме. Така и не 
разбрах защо и какво имаше зад тази врата.

Осем години — учех таблицата за умножение по математика. Всичко 
ми се виждаше трудно. Ходех у баба след училище, тя ми помагаше с уроците 
и ми готвеше пиле с картофи — то беше толкова прекрасно, с хрупкава 
коричка и меко бяло месо. А картофите… ооо, картофите! Когато ядях от 
тия картофи, имах чувството, че потъвам в облаци. Баба беше страхотна, но 
аз никога не й казах това.

Венцислав Савчев, 12. Б
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Девет години. Тогава забелязах Деян. Първото момче, което някога съм 
харесвала. Той беше умен, забавен и играеше футбол. Имаше буйна кафява 
коса и умен поглед! Беше по-нисък от мен, но това не ме вълнуваше особено. 
Аз го обожавах. Всеки път, щом ме погледнеше дори случайно, не можех да 
сдържа щърбата си усмивка, но аз обикновено я скривах и не я споделях с 
него.

Тогава за пръв път отидох на школа по рисуване. В «голямото училище» 
при «големите». Вълнувах се като за световно. Мъкнех на гръб огромна 
раница с всичките си рисувателни пособия… четки, бои — водни, темперни, 
пастели — сухи, маслени, моливи… всичко! По-късно разбрах, че няма да 
ми трябват и съм изглеждала малко глупаво, но бях щастлива — ходех на 
рисуване с «големите»! Нарисувах първата си рисунка на платно. Натюрморт 
— ваза с цветя. Много си го харесвах тогава. Вися на стената цяла година.

На единадесет вече учех в огромното училище. Стотици нови хора. 
Нещата с «най-добрата ми приятелка» не вървяха много добре. Скоро се 
скарахме и не се погледнахме повече. Тогава усмивката ми беше тъжна. Гледах 
я тайно как се смее с общите ни приятелки. Беше й по-забавно, отколкото с 
мен. Нищо… По-добре сама, отколкото зле придружена, повтаряше ми една 
съседка. Тогава й вярвах, не направих нищо, за да променя нещата. Стисках 
юмруци и се стараех да не ми пука.

Ралица Иванова, 9. И
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Тринадесет. Четиринадесет. Последна година в прогимназията и 
начало на първа година в гимназията. Краят на седми клас беше прекрасен, 
всички от класа си обещахме, че никога няма да се забравим и винаги ще 
сме заедно, както тогава, каквото и да става. Изкарахме изпитите, някои 
заминахме за други градове, някои останаха в родното градче. Нищо вече 
нямаше да е същото.

Аз си избрах Варна. Тук съм далеч от всички, които са ме наранявали. 
Всичко изглежда чудесно. Уча нов език. Запознах се с много нови хора. На 
петнадесет съм. Карам се нонстоп с родителите си, съквартирантката ми се 
оказа същото диване като мен, не спира да ме радва и изумява. Страхувам се 
обаче, че един ден ще се разочаровам и от нея. Имам чувството, че никога 
няма да срещна истински приятел в живота си и ще свърша сама, обградена 
от десетки котки и купища рисунки. Не мога да реша какво искам. Не мисля, 
че някога ще разбера какво по дяволите е това «любов» и дали съществува. 
Чувствам се сама и объркана. Понякога по цяла вечер просто седя сама в 
стаята, спомням си хубавите неща, които са ми се случвали, и плача, защото 
мисля, че никога няма да ми се случи нищо толкова хубаво. Всички, които са 
ме обичали, останаха някъде далече. Плача, без да мога да спра и да намеря 
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път… Понякога мисля и за хубавите неща, виждам и надежда. Мисля как 
всичко ще се оправи. Как ще стана по-умна, добра и позитивна. Как ще 
накарам баща си да се гордее с мен. Как вече няма да тревожа майка си. Как 
никога вече няма да съм груба със сестра си. Как ще повиша оценките си… 
как ще се превърна в по-добрата «АЗ»!

Както се бях замислила, изведнъж се свестих, усетих, че просто съм 
замръзнала по средата на алеята и гледам в празното пространство. Огледах 
се стреснато. Никой не ме зяпаше. Успокоих се. Беше странно. Усещах 
как мускулите на лицето ми просто не искат да останат в обичайното си 
неутрално положение, а за пръв път от месеци искаха да се насилят и да 
се усмихнат. УСМИХНАХ СЕ! Топла вълна се разля по тялото ми. Бях 
щастлива и благодарна за това, което имам. Спомних си за онази пукнатина в 
скалата, в която се криехме със сестра ми, за езерото, където баща ми ловеше 
риба, а ние тичахме безгрижни наоколо… Замислих се за прекрасните си 
родители, за страхотното печено пиле на баба, за цветята в градината на леля, 
за пухкавия сняг, който вали на парцали навън през зимата, за прекрасното 
слънце през пролетта, за любимия си горещ шоколад, за онова симпатично 
момче от горния клас, което ми се усмихва в коридора, за онзи страхотен 
филм, който ще излезе другия месец. Има толкова много малки причини да 
се усмихнеш. Просто трябва да ги забележиш!

Тогава сякаш някаква невидима сила ме завъртя на 180 градуса. ВЪРНАХ 
СЕ И ЗАОБИКОЛИХ ПО АЛЕЯТА, ЗА ДА МИНА ОТНОВО ПОКРАЙ 
ФОНТАНА. Вървях бързо, сякаш трябваше да стигна някъде навреме, преди 
да е станало твърде късно за нещо. Стъпките ми бяха забързани и припрени, 
но обратно на това усещах как по кожата ми се разлива топлото шоколадово 
усещане — на спокойствие и яснота. Не знам, но като че ли рядко имах 
толкова категорични чувства. СЕГА ЗНАЕХ ТОЧНО КАКВО ИСКАМ И 
ТОЧНО КАКВО ЩЕ НАПРАВЯ. Когато стигнах края на алеята, завих към 
фонтана, където седеше усмихнатият клошар. Вървях натам и отдалеч видях 
как той продължаваше да гледа в своята кутия, а дългите сиви кичури коса 
скриваха синия поглед. Приближих го и той отново вдигна глава. Този път 
се усмихнах аз, първа. В сините езера като че нещо трепна — сякаш някой 
хвърли камъче, което потъна и остави кръгове след себе си. Той отвори уста, 
сякаш искаше да каже нещо, но се спря. Аз наклоних глава, за да видя отново 
очите му. Тогава той разбра, засмя се и над езерата като че ли се спусна ято 
птици, а той отметна кичурите сплъстена коса и вдигна ръка, махна ми за 
поздрав, сякаш се познавахме отдавна. Аз също махнах и продължих.

Днес клошарят получи от мен два лева в своята кутия, а аз получих от 
него усмивка, която ме накара да погледна към света, но от другия бряг на 
езерото.
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Ана-Мария, 9. Ж

Игра на думи
Фотограф. Магьосник. Шапка. Маска. Бал. Принцеси. Принцове. 

Каляски. Тиква. Сладкиш. Радост. Дете. Истина. Лице. Грим. Боя. Есен. Зима. 
Пролет. Лято. Кръговрат. Бързам. Среща. Целувка. Кратка безкрайност. 
Двама. Пейка. Градина. Вълшебство. Нереално. Измислен свят. Добро, но и 
зло. Сделка с дявола. Опасно. Интересно. Карнавал. Въртележка. Стоп. Сън. 
Изгрев. Кафе. Джаз. Ритъм. Танц. Близост. Изкушение. Докосване. Нежно. 
Бавно. Бързо. Шепот, после вик. Тъмнина. Полунощ. Мистерия. Илюзия. 
Измамник. Фотограф.
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Камелия Колева, 10. Б

Есента
Есента идва, за да измести вятърничавото лято. Безсрамно нахлува в 

живота ни и непременно ни променя. Разпилява мечтите ни точно както 
падат пожълтелите ненужни листа, за да се появят нови мечти, нови стремежи, 
и така до другата есен, когато пак ще се откъснат и ще полетят далеч от 
нас. Есента се настанява в душите ни и разказва историите на ледените 
ветрове, страховитите бури, на изгубените души, на страстните любовници 
и страдащите сираци, които е срещнала, бързайки да се върне пак при нас. 
Безцеремонно изгонва топлото слънце и усмивките, които ни е донесло то. 
Измества онези ярки, така обичани цветове с еднообразни, студени нюанси, 
на избягалото далеч от нас лято. Вкопчва се в душите ни и краде от деня, 
замъглява съзнанието, кара душите ни да помръкнат, замръзнали в очакване 
на пролетта, на топлината… на нещо по-добро. И ние вярваме в онова «по-
добро», което ни очаква. Есента е периодът, в който душата ти се разпилява 
точно както и есенните листа, отвени от вятъра. Върти се, преобръща се и 
после плавно пада някъде като изсъхналото листо, вкопчено в последния си 
танц с налудничавия вятър. И тогава, когато падне леко на земята, някой го 
стъпква безпощадно…

Вървя по улицата сред падналите листа, виждам хора… виждам есента 
и в техните очи. А най-странното е, че денят е топъл и слънчев! Не е от 
сезона! Не е и от времето! Тогава, защо сме забравили усмивките си? Къде 
сме оставили човечността и сърцата си? Кога се превърнахме в есенни 
листа, без чувства, без капка състрадание? Защо спряхме да подаваме ръка на 
хората, които имат нужда от нея? Защо затворихме сърцата си за добротата 
и оставихме алчността и лицемерието да виреят на свобода? Кога станахме 
така безскрупулни и жалки, съществуващи само заради себе си и виждащи 
само собствените си проблеми?

А ти? Ти кога за последно подаде ръка на някой страдащ? Кога за 
последно се поинтересува от нечия чужда болка? Кога за последно, преди 
да осъдиш някого и да го наречеш някак си, се замисли, че и ти никак не си 
безгрешен.

Не оставай есента да нахлуе и в твоето сърце и да ограби и твоята 
душа. Не я кани като стар гост, а я отпрати като нежелан натрапник. Изгони 
я надалеч, много надалеч от себе си!

Ако не си разбрал думите ми, тогава прочети отново това, разбери 
онова, което исках да кажа, но за да го разбереш… трябва да го прочетеш със 
сърцето си!
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Проза от Тони Пашова

Изабела Манолова, 9. Ж
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Пътни бележки

(Реквием за отминаващото време и натрупаната скръб)

На Д. и М. — с цялата ми обич

Никой няма да е забелязал, че ме няма, но не това е желанието ми по 
време на дългото пътуване към дома. Никой не забелязва присъствието ми, 
нито липсата му така или иначе. Този път е мой завинаги, сякаш създаден 
от ръката на онзи Поет, чието висше изкуство никой не оспорва, макар 
всички да имат отношение към него. Това е дългият път към дома, който 
вече отдавна не е дом. Но аз съм била у дома в нечии прегръдки и нечии 
очи са ме приютявали в топлината си — не се страхувам от пътя, нито от 
тъмнината в далечния му край.

Летят, летят, летят простори…
Онези места, на които кишата, земята и растителността се борят за 

надмощие, приличат на протрити кръпки върху стар килим, през който се 
вижда студеният каменен под…

Черното сребро на водите сечеше почвата, както бръснач разрязва 
мека торта чак до сърцевината, където всичко се влива в едно цяло, покрито с 
искряща снежна глазура, стихия със стихия. Отвъд погледа нивята се стелеха 
бели и необозрими, гладката им повърхност бе обсипана с вълнички сякаш 
от предчувствието на брачната постеля в първата свещена нощ.

Тук-таме гарвани като мастилени петна падаха върху непокритите с 
преспи редове. Човек, пътуващ в полутишината на влака, сключил ръце зад 
гърба си и наблюдаващ цялото златисто-ледено великолепие пред себе си, 
оставаше с впечатлението, че присъства на написването на първата от най-
красивите зимни поеми. «Реквием за отминаващото време и натрупаната 
скръб», би си помислил. И тихо би запял в ума си Моцартовата «Lacrimo-
sa»…

От едната страна на пътя е елфическото царство на пустотата, спящата 
пустош на природата, чиста и ненакърнена; от другата — далечината е 
засенчена от силуетите на извисяващия се град. Неговата величественост, 
обещаваща сигурност и слава, крие зад стените си чернилката, която ври в 
сърцевината. Ново начало, ново начало, шепне силуетът, но щом навлезеш, 
те залива всичко, от което току-що си избягал.

А ново начало би дала само пустотата, която мълчи от другата страна 
на пътя…
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Есента толкова обичаше онази гора, че бе решила да умре в нея. 
Студената й снага лежеше в шарките на листата по най-ниските клони и те 
не опадваха, макар целувката на зимата вече да бе покрила шумата по земята 
с крехка белота.

Призраците в изоставените вагони… Те обитаваха застиналия въздух 
в коридорите зад замъглените стъкла. Представях си нощите в спалните 
отделения и светлината на гаснещия залез сякаш помръкваше. Вътре в тях бе 
смърт без шанс за забрава. Но отвън ухаеше на приключение.

Тъмни силуети в далечната мъгла се стрелват по-бързо, отколкото 
мисълта ми би могла да ги улови. По-големи и бавни ги засланят като чупливи 
спомени от нещо току-що предвкусено. Някъде, където току-що съм била. 
Някой, когото току-що съм пуснала от ореола на прегръдките си. И сбогом, 
сбогом, сбогом…

Влакът профучава през градската мътилка с неизречена на глас 
прощалност, извинителност към местата, пред които няма да спре, хората, 
които няма да дочака, улиците, които аз ще забравя нарочно, преди да съм 
познала, защото има други места, на които бих предпочела да съм, и трети, 
на които трябва…

И сбогом, сбогом, сбогом…

Антон Шишков, 9. А
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За думите и хората

Какво е най-ценното, което могат да ти отнемат? Избери си, каквото 
пожелаеш. Не можеш да ме изненадаш с нищо. При мен всичко е лишено от 
цена. Думите не могат да бъдат отнети.

Моите думи имат бледосиньо сияние.
Моите думи ще те облекат във великолепие, което не си и подозирал, 

че някога ще съзреш. Ще те въздигнат на орлова височина и хоризонтите 
ще ти се сторят на една ръка разстояние. Ще държиш слънцето в дланта си, 
а пръстите ти ще докосват копринената космичност между галактиките. Ще 
седиш заедно с боговете, утолявайки жаждата си с неземна амброзия.

И след като си получил всички съкровища от хазната на неизбродната 
вселена, моите думи ще те запратят в калните бездни на нищото. Ще 
напълнят устата ти с прах и пепел, ще съдерат дрехата на гърба ти и ще 
отнемат обувките от краката ти. Ще лазиш заедно с най-низшите твари 
на подземното царство. Безплодно ще търкаляш отново и отново същата 
огромна скала рамо до рамо със Сизиф. Пот, кръв и сълзи ще се леят от 
тялото ти, но това ще е малко, сравнено със страданията на душата ти.

Познал и величието, и нищетата, моите думи ще те изправят. Ще 
изтупаш от себе си и звездния прах, и сивата кал и отново ще тръгнеш 
по земята между равни и себеподобни, горд и самоуверен, но смирен и 
признателен към върхове и твари, малък, но неповторим, жив, но тленен, 
истински, самоосъзнат за първи път…

Човек.

Силвия Димова, 11. A
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A TRIBUTE TO RUNNING

«There are clubs you can’t belong to,
neighborhoods you can’t live in,
schools you can’t get into,
but
the roads are always open.»
— Nike

Сърцето ми е разбито.
Вината ме е изконсумирала до последна капка. Чудовищна вина — 

както когато почти съзнателно разрушиш единственото в живота си, което 
си се клел никога да не докосваш. Скована съм, без грам сили. Не съм яла, не 
съм спала, не съм се къпала. Боли всеки сантиметър от тялото ми — с тъпа, 
ленива, продължителна болка. Само тази в стомаха е остра и кисела. А тази в 
гърдите — тежка, оловна и задушна.

Спя с часове, а умората остава. Храната не ме привлича. Не ми се прави 
нищо.

Времето е хубаво — влажно, топло, хладен, но не режещ вятър минава 
над мокрите мръсни улици, разнасяйки смет и изпарения.

И преди да съм се усетила, повече не мога да стоя на едно място. Екипът 
прилепва отгоре ми като втора кожа. Краката ми сами влизат в обувките. 
Навън е тъмно. Виждам отражението си в прозореца, когато хвърлям поглед 
към града зад него. Светлинките на уличните лампи са замъглени от дъха ми 
— малки оранжеви слънца в далечината.

Нощните звуци изнасят кратка симфония — изстенването на връзките 
за обувки, щракването на ключа, изгасянето на лампата, захлопването на 
вратата зад гърба ми, звъна на ключовете, хвърлени под изтривалката. Бързи, 
меки стъпки надолу по теракотените стъпала. Сигнала на автоматичната 
входна порта. И преминаваща кола по мокрия асфалт.

Останалите са звуците на свободата.

* * *
Всичко започна през лятото. Може би цял живот съм имала проблеми 

с начина, по който изглеждам. Сигурно останалите хора намират някакъв 
начин да приемат и да се примирят с лошата си фигура, но аз не обичам 
половинчати работи. Нямам тези нерви.

Затова реших, че трябва да променя навиците си.
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Можех да избера който и да е спорт. Защо точно бягането? Защо точно 
това, което изисква чисти дробове, каквито аз не притежавах, силни мускули 
на краката, каквито никога не бях имала, нечовешка воля, за каквато пък дума 
не можеше да става? Нямах време. Нямах физическата възможност. Нямах 
дори пари за сносни обувки!

Започнах да бягам. В единадесет през нощта. На близкото игрище. В 
най-обикновени гуменки. С тениска и пуловер отгоре. До времето, когато 
получих първата си заплата от лятната работа — около месец по-късно — аз 
се влюбих в бягането…

* * *
Никой, освен хората, които бягат, не знае точно какво ти носи бягането. 

Няма значение накъде, кога, колко бързо, за колко време бягаш. Няма значение 
как бягаш — ти го получаваш. Почти е невъзможно да се опише. Отдай го 
на ендорфините, които бушуват в кръвта ти. Отдай го на потта, която се 
свлича от лицето ти, обливайки те с чувство за осъщественост. Отдай го на 
задоволството, което изпитваш, когато видиш изминатия път. Отдай го на 
здравото тяло, което добиваш.

Но знаеш, че не е съвсем така.
Защото най-красивото — това е свободата. Това са дъждът, вятърът, 

яркото слънце, хрущящият сняг. Това е да усетиш сутрин първите лъчи 
върху гърба или лицето си и да почувстваш последните следобед. Това е 
да разменяш разбиращи погледи с луната и да можеш да кажеш при коя 
фаза колко си изминал. Това е да не спираш пред никого и нищо, защото 
просто не можеш да спреш. Това са усмивките на другите бягащи, когато се 
разминете, и убийствените им погледи, когато ги задминеш. Това са сълзите, 
когато всичко те боли. Това е смехът, когато си подобрил резултата.

Това е мисълта: АЗ МОГА.

Болката, когато мускулите ти нарастват — най-сладостната болка на 
света. Изумлението пред собствените ти възможности — които никога не си 
подозирал, че притежаваш. Разочарованието, когато си ранен и не можеш да 
бягаш. Нетърпението всеки ден при плановете за следващия път.

Крилата на гърба ти.
Самотата.
Само ти и пътят.
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* * *
Само аз, пътят и нощта. Не съм обула обувки — нарамила съм най-

мощните орлови криле и пътят под мен чезне, слят в неравна сива река. 
Сърцето в ушите ми отмерва триумфален марш. Кръвта ми е възпламенена. 
Умът ми е бяло платно. Тялото ми е въглен.

Всичко остава под мен. Няма вина, макар да знам, че съществува. 
Няма болка, освен тази в краката ми. Няма сълзи, освен тези на радост и 
облекчение. И жажда. И огън. И вятър.

И Свободата.

* * *
Сенките по пътя се стапят под оранжевите кръгове на лампите. 

Прибирам се. Магазинът се блещи с неонови витрини. Прагът мълчаливо 
ме поглежда, докато го прескачам с безразличие. Сега отново ще трябва 
да се изправя срещу реалността — срещу вината, тъгата, леността и 
болезнеността…

***
Край нея се извисяват наклонени кули от хартия — разчертана или 

не, изписана с дребен, стрелкащ се почерк или пък ситните мравчици на 
печатните издания. Надвиснали заплашително вълни от мастило се канят да 
се стоварят над приведената главица. Но ниската фигурка зад високия стол 
само побутва очилата по-нагоре по запотения нос, тръсва разпилените си 
къдрици и без да гледа, опипва с длан за дебелия речник.

Морави сенки пълзят към скулите; горчи на небцето кафяво 
недоспиване, плъзга се леко на глътки във вените, влива нови сили в 
обагрените с мастило пръсти и те бягат ли, бягат по сини, бели и кремави 
полета, нижат лястовички и врабчета; светложълти електрични игли се сипят 
от тавана право в тъмните зеници.

Замъгляват се времето и пространството, размиват се ярките образи… 
не, това са само очилата. Тя ги сваля за миг и ги бърше с отривисто движение 
о сивата блуза; главата е отметната назад и пътнически влакове с писък 
изтрещяват иззад затворените клепачи. Но не трябва да заспива — толкова 
работа я чака!

Очилата пак са си на мястото и светът отново е ясна картина в две 
дебели черни рамки. Ред и дисциплина да има, между четирите ъгъла можеш 
да се вихриш, колкото си искаш. Един бог знае как не се удавя в морето от 
хартия и думи, срички, словосъчетания, метафори, хиперболи, сравнения, 
символики и хекзаметри. Тънките устни са леко отворени и потрепват едва-
едва, ронейки нечуто светове в тишината; въздухът в дробовете лети напред-
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назад, сякаш притежателката им не пише, а се надбягва с дявола…
Часовникът удря два и половина сутринта. Последните сили съхнат 

на капки на дъното на чаената чаша на ръба на масата. Опънатите нерви 
изстрелват акорд след акорд в плътта; черно напрежение акостира в мозъка. 
Да не бяха пустите му физически нужди, колко работа би отметнала! Сънят е 
загуба на време, ах, сладко пилеене на ценни часове… Последно изречение, 
ред, абзац… Защо ли страниците потъмняват?…

Ако някой те попита защо правиш всичко това, откъде извира цялата 
ти жар, от чия утроба си излязла, ненаситна словесна бурьо, ти изпъваш 
лявата китка, а там черното мастило вече бледнее, но още се четат думите:

«Знанието е сила.»
Ти сочиш реда усмихната, буташ очилата по-нагоре и пак се навеждаш 

над книгата — уверена в правотата си, вечно жадна, вечно търсеща, вечно 
копнееща, недоспала, гладна и уморена, но… Щастлива.
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Мислим и пишем
на още един любим език

Изабела Манолова, 9. Ж
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Дамяна Янчева, 12. Б

La vie n’arrête pas sans toi

Le cœur est seul,
La nuit, de bonne humeur.
L’amour s’en va,
Le désir n’est plus là.

Il me quitte sans au revoir,
Sans me laisser aucun espoir,
Sans dire au moins «Merci
De m’avoir suivi jusqu’ici»

Parfois les chemins doivent se séparer.
Quand même, je vais continuer.
La vie n’arrête pas sans toi…
De sa destinée chacun est roi.

Николай Братанов, 9. Ж
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Мария Чернева, 8. Б

Alone

When you left me,
I lost reason to live,
I fell deep in the pain,
And emptiness took over me.

When you went away
I didn’t lose just you — my One and Only.
I lost my chosen family
And my future life.

You were my meaning for being,
You made my heart beat.
You left me for good,
So I don’t blame you for it.

Now, that you’re back,
I just want you to know,
That if  you leave me again,
I won’t be able to
Return my life back.
I’ll just mourn Alone in silence,
And die quietly, burning inside.

Силвия Димова, 11. A
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Мария Чернева, 8. Б

I need

I see your hand for my hand searching.
I see your eyes for my eyes looking.
I need you here, I need you now,
To cheer me up, to calm me down.

You’re the sun in my sky,
You’re the light in my night,
You’re the sparklet in my soul,
I will love you forever more.

I can feel your pain when I’m not around.
I can read your name when I close my eyes.
I can hear your heart which is asking for me.
I can be with you and forever I’ll be.

My hand is searching for yours,
My mind is losing control,
My body is feeling again,
You’re love — I need it today.

Силвия Димова, 11. A
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Тони Пашова, 12. Д

Érase una vez una princesa

Érase una vez una princesa.  Era la princesa más bonita del mundo: su piel 
de color caramelo exhalaba incesantemente la fragancia de jazmín, de vainilla y de 
canela, sus rizos rubios  y suaves caían sobre su espalda como arroyos de oro más 
puro, y sus ojos parecían ser dos estrellas de hielo azul. Tocaba diez instrumentos 
musicales, su voz era dulce como miel y tan bailaba que la invitaban a bailes por 
todo el mundo, porque  la gente siempre se quedaba sin palabras por su gracia de 
cisne.  Todos los príncipes, condes y duques estaban muriendo de amor por ella. 
Pero la princesa tenía un gran desperfecto de su carácter que de pronto hacía que 
se fuese de su vida cada uno que se acercaba a su presencia resplandeciente– era 
terriblemente seria.  Nada en la vida conseguía conmoverla, hacerla llorar o reírse. 
No había ninguna cosa triste o divertida en el mundo – para ella él era absoluta-
mente liso, gris, plano igual que una bandeja,  nada le podía evocar aun la mínima 
emoción. Todos los que se presentaron a pedir su mano, muy pronto la abandona-
ron, porque ella nunca se rió de sus bromas, ni contestó a sus intentos de enfadarla. 
Parecía que la única hija del rey se iba a despedir con ese mundo sin dejar un prínc-
ipe heredero. Por eso el rey decidió hacer una competición – él que consiguiera 
hacer llorar o reírse a su hija, la recibiría por esposa – tan desesperado era.  

Pues también el rey era muy cruel, añadió que a los que fracasaran se les 
quitaría la cabeza. Durante meses y años por la corte pasó todo tipo de gente, la 
princesa logró ver y oír casi cualquier tipo de broma y a todo artista que existía, 
pero ninguno era capaz de tocar su alma. Pero un día en el palacio llegó un hombre 
de aspecto joven y ordinario, con nada de arma sino un espejo con la agarradera de 
nácar algo oscurecida. „Quién eres y qué quieres“ le preguntó el rey, aunque ya se 
adivinaba de sus motivos.  El mozo se inclinó y le contestó „Ay, mi rey, he venido 
para mostrarle a Usted y a su hija, como  a todo el mundo, lo más triste que he 
visto“.  Al oír esas palabras toda la corte se sorprendió mucho, pero el rey nada más 
le hizo una señal con la mano que siguiera adelante. Entonces el hombre se acercó 
a la princesa que estaba sentada en un sofá, le tomó la cara en sus manos con mu-
cho cuidado y con toda la ternura que se puede sacar de un hombre besó sus labios 
parecidos a una rosa púrpura. Una vez hecho esto,  él levantó el espejo frente a su 
cara y empezó a hablarle en voz baja:  „Ay, querida princesita mía – observa bien 
lo que ves aquí porque de veras te muestro lo más triste del mundo.  Tú no me 
conoces pero yo te conocí el momento en el que vi tu cara bonita por primera vez 
hace muchísimos años – que tú eras la mujer  que con la que soñaba cada noche 
y a cuyo lado quería estar cada día, a la que le regalaría mi cuerpo, mi corazón, 
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mi alma, mis pasos por el plan-
eta, mis respiros, mi aliento, todo 
lo que adquiero.  He pasado por 
tantos mares y montañas, he an-
dado tanto tiempo, he sacrificado 
tantas cosas por venir aquí a darte 
este beso – el único beso de amor 
verdadero, amor puro, porque no 
me preguntes cómo, pero sé que 
soy el único que te quiere tal como 
eres, como has sido y no serás, tal 
como podrías ser, como querrías 
ser, el que nunca se rendiría frente 
tu desolación helada – y mira, te 
lo ha traído este beso con toda la 
ternura y caricia de las que soy ca-

paz… y tú hiciste nada. Aun no supones qué adquiriría tu corazón si pudiera sentir 
esa gota de cariño. Aun no saboreas  qué es en efecto el amor, el amor brillante, el 
amor que respira en cada respiro tuyo. Y lo que es más vergonzoso, querida mía, 
es que ni siquiera quieres saborearlo. Esto, querida princesita, es lo más triste del 
mundo.“

¡Qué sorpresa sintieron todos cuando el hombre quitó el espejo de la cara de 
la princesa y pudieron ver las lágrimas que silenciosamente caían de los ojos de la 
muchacha y sus hombros  que temblaban de llanto escondido!  Tanto se sorprendió 
la corte que nadie pudo decir nada hasta que en el aire sonó la risa más bonita y 
melódica que alguien había oído en su vida – la de la princesa que por último podía 
sentir emociones – estas la sumergieron como una ola gigante y ella se les dejo, 
hundiendo cada vez más adentro hasta no saber qué hacer – reírse o llorar o los dos 
en el mismo tiempo.  La alegría estalló en el palacio igual que fuegos artificiales que 
llenaron los corazones y de repente todos acabaron bailando, riéndose, llorando, 
gritando, susurrando simultáneamente sin cesar. Y cuando por fin todos volvieron 
en sí y buscaron al autor de ese maravillo, descubrieron que él se había ido sin decir 
nada. La princesa se deprimió mucho y muchos meses no dejo de llorar, porque 
le resultó imposible no enamorarse de el que la acompaño a las puertas de la vida. 
Pero después encontró a alguien bueno y cariñoso, los dos se casaron y vivieron 
muchos años en amor y harmonía. Y muy lejos de allí un hombre pasaba sus días 
en un pueblo chiquito con su esposa y sus múltiples niños, llevando una vida mod-
esta… Solamente a veces al ponerse el sol él miraba sonriendo a las montañas y 
la nieve en sus picos dorada por los últimos rayos del día le acordaba a unos rizos 
también dorados y unos ojos helados de una bella durmiente que él despertó para 
la vida con un beso…

М
ар

к 
К

ос
т

ад
ин

ов
, 9

. Б
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Християна Митева, 10. Б

Croyez-vous être né à la bonne époque?
L’homme s’est toujours efforcé d’améliorer sa vie. Chaque époque est 

marquée par les progrès de l’humanité. Mais pourquoi avons-nous, à l’heure ac-
tuelle, l’impression d’être à un carrefour où se croisent des chemins d’espoir et 
d’inquiétude?

Notre âge est béni grâce à l’essor des technologies, des moyens de commu-
nication, grâce à la victoire de la science sur les maladies qui tuaient des millions 
de victimes. L’homme peut parcourir le monde et même conquérir l’espace. Les 
possibilités pour nous sont illimitées. Les gens sont les rois de ce monde.

Notre âge est maudit. La solitude, les suicides, les catastrophes écologiques, 
le manque de respect, la corruption, la prostitution sont devenus les symboles de 
notre temps.

Notre âge est, enfin, plein de paradoxes. On peut avoir une famille, et ne pas 
la connaître, ne pas pouvoir 
jouir de ses soins et de son at-
tention… On peut utiliser les 
téléphones et Internet, mais 
ne pas connaître la vraie com-
munication… On peut vivre 
dans son appartement depuis 
dix ans sans connaître ses vois-
ins… On peut avoir beaucoup 
de diplômes, mais ne pas avoir 
acquis la compétence la plus 
importante: comment aimer.

Notre époque est heu-
reuse et en même temps très 
triste. C’est une époque de 
succès, mais aussi de confu-
sion. Je suis contente d’être 
née à cette époque et de pou-
voir faire quelque chose pour 
améliorer notre vie.

Маргарита Йеремиева, 9. З
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Класната стая като лобно място на 

административния стил :)

Радостина Василева, 12. А

от славния жанроубиец Александър Андонов, 12. Б
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До вожда Мототаупа

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

твърдокаменния Харка Нощното око

Уважаеми господин Мототаупа,

Заявявам желанието си да бъда назначен в племето. 
Кандидатствам за длъжността Вожд. Преминал съм с отличие 
и медал обучението за ловец и боец. Предвождам Ордата на 
младите кучета, като бях избран заради съобразителността, 
решителността и ловкостта си.

Надявам се желанието ми да бъде удовлетворено! /Ако 
не — има и други начини!/

Дата: 3-ти ден от шестото  С уважение: 
новолуние след
десетата година на Слона 
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ИД “Компютърен дизайн за начинаещи”

Ръководител: Станислава Александрова 

Участници:
Калоян Киров (8. Ж), Йоана Запрянова (8. Ж), Стела Божкова (8. Ж), 

Стефани Гайдарова (8. Ж), Памела Илиева (8. Ж),
Росина Атанасова (8. Б), Владимир Лефтеров (8. И)

ИД “Компютърен дизайн за напреднали”

Ръководител: инж. Дарина Атанасова 

Участници:
Илина Дочева (10. Е), Йордан Яламов (10. Е), Ивайло Маринов (12. Г), 

Калоян Матеев (12. Г), Мирослав Марчев (12. Г), Мартин Атанасов (12. Г), 

Мария Доганова (12. Б), Кристияна Неделчева (12. Г)
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