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„…стиховете, дето 
пишем, когато краднем 

от съня си…”
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Пантеист
небето над мене е пъстро с звезди

и галактики мрачни от минало време,
образи на мъглявини

и облаци прах в космоса леден

самотата ми е непонятна —
свързан с пространството като вълна в океана,

надигам се плавно и слизам,
разбивам се жадно в брега —

ставам пяна

обляно от звездния блясък, лицето ми се отпуска
в блажена усмивка родена от чувства

на ужасяваща слава, съставяща
тези трилиони прашинки,
обсипали свода небесен;
със поглед към космоса

аз съм — завинаги.

Ян-Николай Ян Лечев — XII б клас
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Не мога да пиша.
Пиша пет думи и ги трия
нямат душа и атмосфера

нямат тежест и нямат
особено значение.

Отвращавам се от поредното изречение,
поредния празен бял екран

file > new до безкрай
докато всеки мегабайт рам

не е зает от бели листи
и незавършени изречения

и тези ме отвращават
и ги изписвам единствено и само

напук на това
че не знам как се пише поезия.

Ян-Николай Ян Лечев — XII б клас
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***
Моето перо ще напише десетки писма.
Ще ги пръснат далеч белите ръце на зората.
Вятърът ще изпее, каквото не умея да разкажа.
Един ден ще стигна отвъд зелените хоризонти.
Ако утре рухна бездиханна насред пътя,
не помни ръката, която е написала думите.
Спомни си за плача на поета, спомни си за пламъка на война,
за огъня край реката на скръбта.
Оттам започва Последната пътека и дотам ме отведоха
тюркоазените павета.
Някой ден ще се върна, но… няма да съм същата.

Зелените хоризонти ще изтрият синевата.

Тони Пашова, випуск 2012
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***
“Помниш ли, помниш ли тихия двор…”

Д. Дебелянов
Ще помниш ли, помниш ли
сивите дни,
хладни и черни, ноемврийските нощи?
Ние горяхме с искрящи очи,
в два и половина будувахме още…

Помниш ли, помниш ли
погледи зли,
клетви злокобни над наш’те амбиции?
Дори и тогава — сразени, сами —
намирахме сили за ново обичане.

Знаеш ли, знаеш ли днес
вечността
в моите думи и твоите образи
изгрява — достигната, ярка, добра —
животът е наш!…
Защото се борихме.

Тони Пашова, випуск 2012
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Нощна пеперуда
Тази нощ не искам да е като другите,
не искам да е просто празен миг…
Тази нощ ще бъда пеперудата,
родена от един последен вик.
Ще разтворя черна пелерина
и ще покрия бялата луна,
крилете си потрепващи ще вдигна
и ще се удавя в тъмнина.

Тази нощ ще бъда мрачна фея
и ще танцувам над заспалата вода,
над мен звездите ще умират и ще пеят,
и ще потънат в безкрайността.

Ще застана пред забравената къща
и ще плача за отминалите дни —
болката крилата ми прекърши
и безмилостно мечтите ми разби.

Но аз съм само нощна пеперуда
и теб не трябва за това да те боли,
не мога и не искам да съм друга,
аз съм фея на разбитите мечти.

Теодора Василева — VІІІ е клас
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Къде беше
На него

Къде беше, когато с времето растях,
Къде беше, когато падах и коленете си дерях?
Къде беше, когато плачех, търсеща милувка,
В знак на обич свята- твоята целувка

Къде беше, когато пръсти във боичките топях,
И на лист хартия аз детско щастие творях?
Къде беше, когато все за усмивката ти се оглеждах,
И нещастна, очи налети със сълзи надолу свеждах

Къде беше, когато с любопитство книжките четях,
И със светнал поглед от думите букети аз берях?
Къде беше, когато чаках те да се обадиш,
А ти бе все зает “пари да вадиш”

Къде си, татко, когато вече съм голяма,
Толкова радости и мъки изживяла?
Къде е любовта ти- така топла и красива,
Защо без теб налага се да бъда аз щастлива

Едно от мене, татко, запомни-
без бащината обич винаги боли.

Джоана Михайлова — ІХ и клас
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Мулен Руж
Животът ни като в Мулен Руж е,
една приказка, превърнала се в реалност.

Всички сме актьори, винаги главни, на сцената на пиеса, 
носеща име “Живот”.

Мразим се силно, но обичаме повече, сърцата трептят на 
мелодия, наречена наша Съдба.

Завеси се вдигат и актът започва. Кой тази вечер ще бъде 
звезда?

А страстта ни изгаря, грехът ни подвежда, всеки търси начин 
да продължи представлението.

До последен дъх, раздаваме се за публика чужда, живеем за 
аплодисменти надменни.

Борим се за овации, чакаме одобрение безразлично, а утринта 
вече приветства деня.

Музиката спира и краят настъпва. Финален поклон, дори 
реверанс.

Време е да затворим очи,
умората е привилегия непозната.

Чака ни утре представяне ново.
Не познаваме щастие, нито тъга.

Всичко в този живот е просто актьорска игра.

Джоана Михайлова — ІХ и клас
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Ти
Ти, тайното ми, неизпълнено желание,
Ти, вечното ми тягостно терзание.

Ти, глухия ми писък в тишината,
Ти, празния ми поглед в тъмнината.

Ти, моя тайна, най-сладка и мечтана,
Ти, носещ болка, сякаш завещана.

Ти, посоката и края в моя ден,
Ти, грехът ми най-злощастен отреден.

Ти, нашепнатите думи във главата,
Ти, неизпълнените клетви във душата.

Джоана Михайлова — ІХ и клас 
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***
Пет години отричаме “Септември”.
Всяка сутрин — “Спи градът”,
а събуждането — “Дяволско”!
Учители — “Косачи”, изпитват те на “Черна песен”.
Ти “Майце си” крещиш и ти се иска да си “Другоселец”…

Долу в стола вихрят се “Стихии”, а
ти “Към брата си” обръщаш се.
Леля Раче — “Вечната”, геройски изхранва сякаш на Шипка 
опълченците!
Горе в час “През чумавото” мислеше си, че минаваш, но
на раздяла се оказва, че те чака “Борба”, “безмилостно 
жестока”!

Като в “Сън” мина нашата “История” и
в миг се стигна до “Прощално”.
На звънеца “камбаните” са “занемели” и
няма веч да се завърнем…
Остава ни само да си спомним на класната Попова “Двете 
хубави очи”

Радостина Василева, випуск 2012
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***
Гледаш от прозореца момиче
гордо крачи, никога не е само.
Във ръката винаги държи кокиче
чака с чувство следващото зарево.

Със човек различен всеки ден я разпознаваш
поглеждаш и изпускаш я за миг.
Не гледаш — обръщаш се и заминаваш
от сърцето глухо се изтръгва вик.

От всеки тя по мъничко ще взема,
та на всички тях да може да прилича.
Но красавицата страшен недостатък има —
истински не може да обича.

Юлия Янчева — IX б клас

Магдалена Малчева, XІІ д
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Думите
Ако не можехме да говорим,
какво ли щяхме да сторим?
Лъжите щяха ли да съществуват,
и хората над тях да умуват?
И без нашето богато слово,
което често тежи като олово,
с какво ли щяхме да боравим,
ако за думите си забравим?
Сипят се те звучно и наред,
от някакъв велик поет,
или понякога без прост смисъл,
често раняват и правят те кисел.
И така животът ни поднася,
думите като една украса,
те са като наше огледало,
може би почти всичко видяло.

Полина-Десислава Батешкова — ХІ з клас 
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Сцена
Сцена
слънчев лъч в прозрачна завеса,
печатат спомена тъй млад,
в тази наша безкрайна пиеса.
Липсват дубльори и малко монтаж,
репликите все звучно кънтят,
но споделяйки този общ мираж,
откриваме цял един нов път.
Всеки роля има и свой ред,
смело пристъпващ или крачещ назад,
дали актьор или просто поет,
все е част от този парад.
Завесата падна и вечер настъпи,
сцената с трепет очаква деня,
и всеки се чуди как да постъпи,
пред публиката в тази игра.
От теб се очакват кураж и надежда,
думи тежки в преструвки безброй,
и когато животът те подвежда,
на сцената да няма тъжен порой.
Сълзите да прикриеш с грим,
смехът насила да изкараш,
и на твой човек тъй любим,
насила бурно да се скараш.
После мирно се прекланяш,
чуващ пляскащи ръце,
и във плен вечен си оставаш,
на публиката без сърце.

Полина-Десислава Батешкова — ХІ з клас 
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***
Търсим път във тъмнината
Изгубени души
Бавно скитайки
Светът ни се руши
Държа ръката ти
Впила поглед във земята
Не ни държат краката
Вървим през гората
Усещам празнота
Ти притискаш силно
Моята ръка
Страхуваш се дори за кратко
Да не се изплъзне тя
Да ме изгубиш в мрака
За миг дъхът ти спря
Ужасяващи картини
Сътворени от ума
В илюзията бродим
Ръка в ръка
Очите ни се срещат
Във момент на страх и болка
Две хлапета, цели в рани
Пускам твоята ръка
И се спускам на земята
Погълната от самота
Озовавам се внезапно
В твоите обятия
И времето спря
Цяла вечност сякаш
Продължи този момент
И пак вървим, сами ний бродим
Из вълшебната гора…

Полина Иванова — ІХ и клас
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***
Вдишай бавно и дълбоко
Затвори очи
И усмивката широка
Ще се появи
Позволи на слънцето
Което тъй блести
Нежно то да те погали
С топлите лъчи
Отвори сега очите
Виж го как то грее
Леко усмихни се
И се радвай, че живееш
Замисли се за момент
“А дали си струва?”
Тъй внезапно да изчезнеш
Без да кажеш нито дума
Всички слънчеви моменти
Всички песни и мечти
Ей така да ги загърбиш
Това, дали си ти?
Да, понякога боли
Но, моля те, потрай
Недей да се отказваш
Направи живота рай
Радвай се на слънцето
Обичай ти морето
Разбери, че не си струва
Това да ти е отнето
Създай си нови спомени
През полята тичай
Бъди щастлива ти
И не забравяй да обичаш

Полина Иванова — ІХ и клас
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***
Завинаги — това е невъзможно
Дори и най-доброто има край
Но въпреки това искам да знаеш:
В сърцето ми оставаш ти докрай
Чувствата понякога изчезват
Любовта понякога боли
Но щастлива съм, щастлива ще остана
Докато в живота ми си ти
Целувката ти аз не ще забравя
По устните ми нежно как гори
Как липсва ми, когато си далече
И как силно душата ми тъжи

Полина Иванова — ІХ и клас

Цвета Петрова, XІІ в
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***
Без думи, колко чисто и просто е всичко,
Без думи, колко ясно и вярно е всичко,
Без думи, които да лъжат “обичам те”.
Само с действия прости и ясни,
Само с действия, без думи отричащи всичко,
С истински поглед, жест и усмивка,
Дори с очи, навлажнени от сълзи,
Без устни, мълвящи “дали?”
Само с поглед, с искрица във него,
Само с плаха усмивка, без думи,
Колко красиво е всичко!

Александра Александрова — ІХ и клас

***
Два гълъба, прелитащи насам…
О, колко са прекрасни!
Две чисти и свободни души,
Реещи се в небесата.
Елегантен полет,
Остър поглед, съвършенство!
Изтървам ги от поглед, а те?
Те продължават все така,
Със своя елегантен полет.

Александра Александрова — ІХ и клас



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

20

Сюжети със и без 
аромат

Цв
ет

а 
Пе

тр
ов

а, 
XІІ

 в



Устрем’ 2013

21

Сълзите на куклата
Много, много отдавна едно малко момиченце играеше със стара 

парцалена кукла. Не особено красива, даже прекалено дрипава и мръсна 
беше куклата. Но детето я обичаше. Не оставяше дори за миг пришитите 
във форма на човешка фигура, изпокъсани парчета плат. Носеше любимата 
играчка винаги със себе си. Децата често му се подиграваха, но никое от тях не 
разбираше истинската й стойност. Малката парцалена кукла беше специална. 
Направена от майката на момичето, тя беше първата играчка, подарена 
й още като малко бебе. Майка й бе вложила цялата си любов в тези сиви 
парчета плат. Беше им вдъхнала живот. Беше “научила” куклата на чувства, 
а на детето си бе казала “Винаги ще съм до теб!”. Някак, без да осъзнава 
това, то не се отделяше от старата кукла. Щом тя беше с него, момиченцето 
чувстваше сигурност и спокойствие. Сякаш майка му също беше там.

Много време мина оттогава. Малкото дете порасна, замина да учи в 
големия град, а от парцалената кукла остана само спомен. Спомен, напомнящ 
за детско безгрижие, за майчина обич и за една остаряла семейна топлина. 
Овехтял спомен, захвърлен в стар шкаф за обувки, забравен, студен и 
утихнал. Натовареният и вечно бързащ живот бе увлякъл със себе си малкото 
пораснало момиче. Вече нямаше време за детски игри, за волни лета, за 
малката уличка и за старата къща на село. Нямаше време дори за една топла 
майчина прегръдка, за една гореща сълза, а какво остава за овехтялата кукла.

Неусетно още няколко години се изтърколиха, а младата жена бе 
станала майка. Вече знаеше, че няма нещо, което да обича повече от малкото 
си момченце, и че няма нищо, по-силно от любовта на една майка. Толкова 
обичаше малкото непослушно диваче, не можеше дори за миг да се отдели от 
него. Сега то бе нейната кукла. Веднъж, докато играеше с новата си количка, 
подарена от мама, момченцето откри едно кълбо. Имаше две копчета, 
зашити отгоре и четири стърчащи парчета плат. Малкият изследовател 
грабна ножицата, скрита в едно чекмедже, което той най-после успя да 
достигне, и го наряза на малки късчета и конци. Когато младата жена видя 
парцалите по земята, споменът я връхлетя като ураган. Без да се усети, тя 
вече събираше изпокъсаните остатъци от едно детство, а сълзите… за тях 
нямаше място. Тя искаше, как искаше да може да заплаче. Поне за миг да 
се отърси от болката, причинена от забравеното щастие, от онзи толкова 
далечен сега свят, припомнен й от старата кукла. Нито капка чувство не се 
появи в кехлибарените й очи. Но в нечии други сълзите вече преливаха. 
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Онези две малки черни копчета, да, сега те плачеха. Изсъхналите зеници не 
можеха дори да премигнат, а пластмасовите кръгчета, вече плувнали в сълзи, 
караха всички стаени, потиснати спомени и чувства да се завърнат. “Винаги 
ще съм до теб!”.

Момичето грабна детето си, хвана най-ранния влак до забравеното от 
света село и отиде в старата, топла и пълна със спомени къща. Тя беше там, 
на същото място, същата просторна селска къща, с огромен двор и дървена 
зелена ограда. Но бе неочаквано тъмна и тиха, потънала в непозната мъгла и 
забрава. От детството беше останала тясната уличка, където всички играеха 
на криеница, от селото — старата къща, а единственото, останало в нея, бе 
един изпокъсан и измокрен от дъжда некролог с надпис: “Винаги ще съм до 
теб!”.

Василена Колева — ХІІ б клас
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Събуди ме!
Зима. Северният вятър раздираше малкото градче, вплел в себе 

си хиляди, не, милиони снежни късчета. Не бяха снежинки. Много по-
безформени и едри в сравнение с изваяните ледени кристалчета, те се рееха, 
носени от смразяващите пориви. Калта и вчерашната разводнена киша по 
улиците отново бе започнала да замръзва, а вече наветите край пътя преспи 
придаваха злокобно-нереален облик на мрачните тротоари. Студът, който не 
беше нещо необичайно за изгубеното в полите на зимата градче, бе вкочанил 
всичко из основи. Ледените висулки стигаха невероятни размери, голите 
стволове на дърветата се огъваха под режещия вятър, а в редките случаи, в 
които срещах странници, вървящи сред този леден ад, бяха превити на две; 
борейки се с виелицата, бързаха да се приберат. Ако имаше къде…

На ъгъла на старата изоставена сграда, неколкократно подпалвана 
от кварталните гамени и служеща за дом на клошарите, умиращи от студа 
през зимните месеци, я видях. Беше ми някак позната. Внезапно забравен 
(а може би потискан през годините) спомен проблесна в съзнанието ми 
и доведе пред мен същия този образ. Тъмните сенки под дивите й сиво-
зелени, бадемови очи сякаш прогаряха иначе бялото, живо лице. Устните 
бяха напукани и зачервени, а по разрошените й, къдрави коси все още се 
белееха недоразтопени снежинки. Бурята вече отминаваше, но измръзналото 
сърце не спираше да бие в застиналите гърди. Усмивка? От нея помен 
нямаше. Съдейки по измъченото й изражение, отдавна не се бе мяркала по 
зачервеното от студа лице. Отчаянието, може би породено от факта, че време 
и поводи за усмивки отсъстваха, по-скоро предизвикваше в претръпналата 
й душа истеричен смях, отколкото сълзи. Сълзи… И те отдавна липсваха. 
Пресъхналите очи вече бяха отвикнали от безсмисления плач, а и тя бе 
далеч по-силна от онова ревящо за всякакви дреболии дете, което беше. Но 
пък колко по-лесно е просто да заплачеш и всичко да си дойде на мястото. 
Колко помагаха тогава онези две-три, често изкуствени, сълзи. Чудно как 
от плахото глезено момиченце се бе превърнала в тази нова, състарена и 
безчувствена… личност. Жена? Дали беше жена? Та в спомените ми бе едва 
на 16. Наивността и детската безгрижност й бяха непознати, но все още 
имаше нужда от топла прегръдка или от опора в тежките дни. Всъщност 
всеки ден беше тежък. Вечер тя затваряше очи с мисълта за преживения ден 
и за следващия, който вече се зараждаше, без да може да изтрие трудностите 
на предишния. А трудности изобщо не липсваха.

Постояхме за миг така. Тя, вперила в мен невиждащи очи, и аз, 
неспособен да помръдна, вцепенен от ужас, от съжаление, от далечни 
спомени, нахлули изневиделица в ума ми. Проблясъците бяха странно ясни, 
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но внезапно преставаха, точно в момента, в който може би бях достатъчно 
близо до истината.

Не очаквах тя да проговори или да се отърси първа от странната ни 
среща, затова се отдадох на размисли и потънах в картини от миналото 
— търсех познатия образ, когато едно “здравей”, заглушено от виещия 
вятър, се откъсна от тънките й зачервени устни. Дори не бях сигурен дали 
не ми се е причуло. Но гласът, дръзко нарисувал пред очите ми позната 
случка, се понесе из паметта ми. Трябваше да си спомня. Всяка изваяна 
снежинка в мразовитата нощ ми шепнеше нещо. Припомняше ми. Късчета 
от недорисуван пъзел, разпилени в съзнанието ми, толкова далечни, толкова 
различни едно от друго, трудно допълващи се до една цяла, позната картина. 
Пъзел, случил се толкова отдавна, дълги години потискан, изтикан в най-
тъмното ъгълче на паметта ми, чакаше да бъде завършен. Предателските 
снежинки, съставящи образа, се разпиляха и развалиха и малкото, което бях 
успял да подредя. Премръзналите ми пръсти ми помогнаха да избягам от 
мрачния свят на спомените. Бях готов да се откажа, да се примиря, че ми се 
е причул нежният й глас, да отмина и да се надявам никога повече да не я 
срещна. Но тя отново прошепна нещо. Вече бях убеден, че я чувам.

Моника Гуджимисис, ІX з



Устрем’ 2013

25

— Не си ли спомняш? Не знаеш ли коя съм?
Откъде можех да зная? Вятърът раздираше и пробождаше тялото ми, 

мислите се рееха в един друг свят, а спомен нямаше. Черно минало, тъмни 
сенки, без лица, без име, без произход. Може би тя просто бе една от тях и 
затова не я виждах.

— А бяхме толкова близо… — промълви тя. Ледена сълза се стече по 
сухата й буза и капна, почти замръзнала, в навалелия сняг…

И тогава ме връхлетя. Спомени, случки, картини. Сенки без лица… 
Бягах между тях, губех се, търсех нещо, без да знам дори какво. Гонех някого… 
нея, гонех нея. И беше толкова реално. Всичко се бе превърнало в познатата 
изоставена сграда. Заобикалях порутените, обгорени от десетките пожари, 
тухлени стени, изпречващи се на пътя ми. Виждах силуета й, открояващ се, 
облят в светлина. Той сякаш бягаше от мен, криеше се зад дебелите колони, 
препускаше. Просто не искаше да го достигна.

Уморен, задъхан и премръзнал, се спрях. Ледена капка пот се стече по 
врата ми. Настръхнах. Побилите ме тръпки бяха несравнимо ужасяващи, а 
тишината изпиваше всяка надежда за щастлив изход от положението, в което 
се намирах. Просто стоях. Застинал, притаил дъх в очакване да се случи. Бях 
подготвен, знаех, че го има, но наистина не очаквах подобно нещо. Зави 
ми се свят. Ярката светлина ме заслепи. Струеше от всички посоки. Хиляди 
болезнено искрящи лъчи, впиващи се в тялото ми, в очите ми, в ума ми. 
Раздиращ писък, последван от зловещ смях. И болка. Много болка. Всяка 

Детелина Шишкова, XІІ в



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

26

частица от мен, всяка клетка, всеки нерв… всичко. Пареща болка, ледена 
болка, горчива, сладка, омайваща, на моменти дори извратено приятна. 
Болка. И после лекота. Сякаш тялото ми се рееше сред снежните късчета, 
понесено от студения вятър. Изгубен сред мрака или по-скоро заслепен 
от ярката светлина, вече си спомнях всичко. Виждах нея, виждах себе си, 
сияещите усмивки, топлината, щастливите погледи, пръстите ми, вплетени в 
тъмните й къдрици, очите й, вперени в грейналото ми лице, устните ни, телата 
ни… После картината се смени. Частите на оживелия пъзел се пренаредиха, 
припомняйки ми най-тежкото. Мрачен поглед, притъмнели очи, напукани 
устни, уморено лице, отнесен поглед, затихнали думи… две студени сърца. 
Отново болка. Сълзи, писък и болка. И само три думи: “Защо ме предаде?”. 
Думи, отекващи в злокобната тишина, нараняващи думи, обидени. Тихи, но 
някак заглушаващи всичко. И светлината… ужасяващата, ярка, ослепителна 
бяла светлина…

***
“Зима. Северният вятър раздираше малкото градче, вплел в себе си 

хиляди, не, милиони снежни късчета. Не бяха снежинки.”
“Но пък колко по-лесно е просто да заплачеш и всичко да си дойде на 

мястото. Колко помагаха тогава онези две-три, често изкуствени сълзи.”
“Чудно как от плахото глезено момиченце се бе превърнала в тази 

нова, състарена и безчувствена… личност.”
“ — Здравей!… Не си ли спомняш?… Не знаеш ли коя съм?… А бяхме 

толкова близо… Защо ме предаде?”
***
Отворих очи. Чист, бял таван, изкуствена луминесцентна светлина, 

познат мирис на… болнична стая? Опитах да завъртя глава настрани, да се 
огледам. Остра болка прониза гърдите ми. С невиждащи очи погледнах вляво. 
Врата. Два силуета в бели престилки. Нощно шкафче. Сухи цветя. Измазана 
бяла стена. Остаряла, грозна картина. Добре. Мътен поглед, но виждах. 
Ориентирах се. “Болнична стая” — потвърди умът ми. Напънах слуха си. 
Тихо, не, усилващо се пищене. Монитор. Или друга болнична апаратура. 
Нетърпимо силен и ужасно дразнещ звук. А нещо друго… Разговор. Може 
би белите силуети.

— Показателите му се подобряват. Очакваме последните резултати от 
изследванията. Като се събуди, ще сме сигурни какви точно са пораженията. 
(Поражения?) Къде го намерихте?

— В стария музей. Запустелият и обгорен, на ъгъла до парка. (А… 
значи някога е било музей? Странно какво ли му се беше случило…)

— Доста е зле. Счупени ребра, мозъчно сътресение и ужасни 
измръзвания. (Аз ли? Невъзможно!)
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— Мислим, че е паднал от 
горните етажи на музея. Обади 
ни се жена. Не знаем дали има 
връзка, но дори не си каза името. 
Просто затвори телефона. 
Звучеше… ужасена…

В този момент думите им 
просто започнаха да заглъхват. 
Не чувах нищо, освен звънливия 
й глас. Или поне спомена за него. 
И не беше ужасяващ. Напротив. 
Камбанките, звънтящи при всяка 
изречена дума, ми припомняха 
колко прекрасна беше. Колко 
я бях наранил. Как имах нужда 
от нея точно сега. Беше ме 
спасила. Обадила се е. Тя се е 
обадила, нали? Отново гадната 
писукаща машинка. Добре де, 
разбрах, жив съм! — но за какво 
ли? Вина нямаше, но нямаше и 
чувства. Бях свикнал, научих се 
да ги потискам. Неслучайно и тя 

беше изтикана в мрачните ъгълчета на съзнанието ми. Но през изминалата 
вечер ме връхлетя отново. И тя, и всичките чувства, и спомените, от които 
бягах толкова дълго. Убийствени чувства. Замръзнали и внезапно разтопени 
от усмивката, от думите й. Ха, сега вече чувствах. Същата болка от спомена. 
Но по-… реална. Не онази външната. Другата болка. Онази, която не можем 
да обясним. Пък и не искаме.

“Тут-тут-тут. Жив си! Боли ли те? Тут-тут-тут.”
“Пъзел, случил се толкова отдавна, дълги години потискан, изтикан в 

най-тъмното ъгълче на паметта ми, чакаше да бъде завършен.” — е, мисля, 
че го завърших. Какво повече мога да направя? “Достоен” край на и без това 
жалкия ми и ироничен живот. Потънал в спомени, изгубен сред тях… убит 
от тях!

“Тут… тут… тут… по-често, и по-често… и накрая само едно глухо 
безкрайно туууууууууууууут”

Василена Колева — ХІІ б клас
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В защита на Луцифер
Стаята беше празна. Нямаше даже стая. Искаше му се нервно да се 

разхожда, но нямаше къде. Нямаше скала или окови, нямаше и настървен 
орел, който да разкъсва плътта му. Нямаше красота, нямаше и грозота, в 
която да я намери. Все още нямаше грешници. Нямаше часовник на стената, 
която също я нямаше, затова и не можеше да брои минутите, оставащи му до 
края на вечността.

А Бог сякаш нямаше вкус. Създаде нещо перфектно, действително. 
Сътвори безкрая — идеален механизъм, но статичен, без цел и причина. С 
лишените си от разум обитатели райската градина приличаше на монумент 
на гордостта му, която все още не осъзнаваше като греховна. Любовта му 
към неговото творение беше егоистична: действително обичаше човека, но 
с тази любов, която художникът изпитва към своя шедьовър — обичаше го 
единствено и само като доказателство за собственото си съвършенство.

…
В рая вечността тиктакаше тихо и неравномерно. Той беше най-

красивият от ангелите, не защото външно се отличаваше от тях (те всички 
изглеждаха еднакво, изтъкани от божествената светлина), а защото беше 
вникнал в естеството на тази красота и това личеше в погледа му, който 
светеше все по-ярко.

В рая нищо особено не се случваше. Затова той разпери крилата си и се 
спусна в безкрая на космоса. Летеше между звездите, спираше и се любуваше 
на тяхната красота, гмуркаше се в ядрата им и се къпеше в светещите им 
океани от плазма. Имитираше танца на електроните или, легнал върху някоя 
планета, усещаше милувките на нейното притегляне. Стигна до Слънцето 
— състезаваше се с лъчите му до най-отдалечените комети, след което се 
връщаше обратно. Обходи всички планети.

На края на своето пътешествие кацна на Земята — шедьовъра, с 
който Твореца се гордееше най-много. Там той съзря хората, толкова 
близки външно до Бога, но на които божественото беше забранено. Дълго 
стоеше невидим и ги наблюдаваше, а те не бяха по-малко зверове от 
останалите в Райската градина. С всеки изминал ден все повече съзираше 
в тях най-висшето Божие творение, но и единствения провал на Твореца. 
Налудничаво, те чертаеха безсмислен път, подчинени на инстинктите си, 
несъзнаващи нито себе си, нито света около тях. Луцифер разбра дълга си, 
надвиснал над него като черна сянка. Знаеше, че красотата е в контраста, в 
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дисбаланса, в неочакваното. Такава, каквато беше, Вселената бе перфектна, 
но стерилна, предвидима. И тогава, скрит като змия, отприщи портите на 
Греха и вдъхна живот на импотентния свят. Със смъртта придаде смисъл на 
живота, със злото той създаде добродетелта, със свободата унищожи скуката 
на механичната Вселена.

…
Стаята беше празна. Нямаше даже стая. Спомняше си тътена на Божия 

глас. Гневът в него беше по-страшен от всичко въобразимо — това беше 
гласът, изтъкал целия космос. Вечността изтече и сред нищото се появи 
първият грешник. Луцифер дълго го гледаше и сдържаше сълзите си. Това 
сякаш продължи още вечност. Накрая се срина под тежестта на тази мъка и 
зарида. Стенанията му отекваха в страшното нищо на ада и удряха всеки по 
пътя си като хиляди камшици. Сълзите му се спускаха като потоп и давеха 
грешниците. При тази гледка, той ридаеше все по-силно и по-силно. До края 
на вечността. След това беше тихо, а после в нищото отекна глас: Да бъде 
светлина.

Ян-Николай Ян Лечев — ХІІ б клас

Цв
ет

а 
Пе

тр
ов

а, 
XІІ

 в



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

30

Сряда — 14 ноември 2012 г.
Вън беше студено. Беше мрачен ноемврийски ден. Тя стоеше на масата. 

Беше вперила поглед в стената, но всъщност не виждаше нищо. Лицето й 
беше безизразно и ако човек я гледаше малко повече, щеше да помисли, че 
времето е спряло или че тя е просто плашещо реалистична кукла. Бих казала, 
че хората я мислеха за странна и никога не я разбираха, не че са си правили 
труда… но никой не мислеше нищо за нея, както и тя не мислеше нищо за 
никого. Някои хора са прозрачни или поне така се твърди, ако е така, то тя 
беше черна дупка. Обичаше емоциите си и като цяло обичаше личността си, 
но най-много от всичко обичаше болката си. Обичаше да я изживява, да й 
се оставя и най-вече обичаше да я изразява. Обичаше да рисува вътрешната 
си болка върху себе си. След това внимателно събираше всички следи в 
малки шишенца с панделки и ги нареждаше на една полица. Тази полица тя 
също обичаше, даже нещо повече — беше й любимата (след тази с книгите, 
разбира се). Беше си доста странна наистина и може би затова никой не 
се нагърбваше с тежката задача да я опознае, а и тя не изпитваше нужда — 
достатъчно й беше, че познава себе си.

Обичаше също и изкуството. Особено музиката. Най-много обичаше 
виковете на безсилие, мелодиите, които умират мъчително, но не за да се 
възродят за ново начало. Обичаше паданията от високо и моментите, в 
които си на крачка от спасението, но в един миг всичко пропада и оставаш 
безмълвен, безсилен, без надежда, без вяра, но с много болка. Обичаше 
приказките с нещастен край, защото така винаги се случваше в живота. 
Обичаше всички опустошителни стихии, обичаше всичко, което не оставя 
нищо след себе си. Обичаше красотата, с която дъждът дави онези, които не 
са се скрили навреме. Обичаше начина, по който слънцето изпепеляваше 
всичко, което се опита да го достигне. Обичаше всичко, което носеше 
страданието след себе си. А най-хубавата й черта беше, че вземаше всичко, 
което погубва, приемаше цялата болка, поглъщаше страданието и никога 
нищо не връщаше.

Мария-Магдалена — ІХ и клас
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Сряда — 02 януари 2013 г.
Като отричане и приемане е. Като падане и ставане. Като удоволствие 

и разочарование. Като поглъщане и отхвърляне. Опитваш се да го заровиш 
и изживееш. Опитваш се да го забравиш и да го оставиш. Мразиш го и имаш 
нужда от него. Убива те и ти дава сили. Съсипва те и те възражда. Руши 
и съгражда. Толкова е силно, че те прави слаб. Дава ти всичко, за да ти го 
отнеме след това. Оставя те сам, за да почувстваш присъствието му. Измъчва 
те, за да ти помогне. Показва ти разрухата и падението, за да знаеш какво те 
очаква. Като начало, което е край, и край, който е начало. Поглъща те, взема 
те, задушава те. Навсякъде около теб, навсякъде в теб. Тъмнина и мрак. Не 
можеш да избягаш. То е всичко, което те заобикаля. Прави те част от себе 
си, за да не можеш да се измъкнеш. Опиянява те, за да не искаш. Подлъгва, 
мами, привлича, а после захвърля, отнема, отрича. Плъзга се бавно, обзема 
те, хваща те здраво и не те пуска. Прави те зависим, като наркотик е. Искаш 
да го махнеш, но се оставяш да те погълне. Не си вързан, никой не те държи, 
можеш да избягаш, но не искаш, а и то ще те последва, защото е вътре в 
теб. Няма връщане назад, вратите се затварят, всичко е тъмно, няма изход. 
Няма къде да отидеш, всичко е тъмно. Всичко е чуждо. То е всичко, което 
ти трябва, всичко, от което искаш да се отървеш. То е блясък и след него 
безкрайна тъмнина. Звук и безкрайна тишина. Нещо… и безкрайно нищо. 
Болка.

Мария-Магдалена — ІХ и клас

Детелина Шишкова, XІІ в
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Едно време имало рицари и принцеси, които заживявали щастливо. Едни хора 
казват: “Докато не се оженили!”, други — “Докато не си направили деца!”, а пък аз ви 
казвам — това са само приказки!

Какво ли е сега, в истинския живот, където никое момиче не може да бъде 
принцеса, която “всички обичали”, където вещиците и зверовете вървят по улиците 
съвсем свободни, а принцовете на бял кон си стоят в конюшните? И защо, за бога, злото 
винаги побеждава?

Имам една идея — нека погледнем приказките от днешно време.

Приказка № 1
Имало едно време млад принц, който често ходел на козметик да му маха 

пъпките, защото все пак бил в тийнейджърска възраст. Бил прочут с безумно 
гъстата си коса — черна като новия Lumia 800 Black, и сини очи като синьото 
на Windows. Баща му — кралят, всеки ден завладявал застрахователното бюро, 
за да може да изхрани семейството си, а в уикенда обичал да си седи по долни 
дрехи на дивана и блажено да попръцва /пардон!/, докато пие бира и гледа 
мач. Кралицата не била обикновена кралица. Тя често готвела в кухнята най-
различни чудновати гозби като боб и зеле, а след това проветрявала замъка 
(дано ме разбирате).

Един ден до кралското семейство стигнала новината за млада и красива 
принцеса, която си търсела мъж у фейсбука! Седнали те да разгледат снимката 
на принцесата. Тя била застанала в странна йогийска поза с чупка в кръста, 
която изглеждала почти невъзможна, едната й ръка придържала косата, може 
би, за да се открива лицето й, а устните й били събрани в някаква чудновата 
форма, бледо напомняща за човка на патка. Носела очила с твърде голям 
размер, защото било модерно да приличаш на пенсионирана библиотекарка. 
Била си сложила оранжева маска, която явно още не била дошла на мода в 
кралското семейство, но в коментарите под снимката ставало ясно, че това е 
просто фон дьо тен.

— Аааа, тази не е за мене! — възкликнал принцът.
— Добре де! — отсякъл кралят, почесвайки се по анцуга. — Ела и си 

намери някоя, която да ти харесва!
Търсил, търсил принцът цяла нощ, без да спира /като не броим 

паузата, за да си обере царевицата в играта FarmVill/. Най-накрая се спрял на 
симпатична принцеса на неговата възраст. На снимката си тя не била нито с 
очила, нито с маска, усмивката й си била наред и явно не умеела онези йога 
упражнения. Той й пратил покана за приятелство.

Summertime: Извинявай, но познавам ли те?
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Kartof15: Не.
Тя не била приела поканата му, но започнала да си пише с него. Това 

било напредък за принца и надеждата го обсебила така бързо, както новите 
айфони връхлетели пазара преди време.

Summertime: Щом не ме познаваш, защо ми пращаш покана за 
приятелство?

Kartof15: Искам да се запозная с теб.
Summertime: И кой си ти?

Детството — невинният свят на
цялостните неща

/или Приказка №2/
За мен животът е като кристална топка. Като малка живеех в нея — 

заобиколена от кристалното стъкло, което ме пазеше, от топъл сняг, който 
пада, става и пак пада, образувайки онази гледка, която завладява душата. 
Аз — детето, виждах света красив и радостен, без болка, без недостатъци. 
Докато не заживях извън кристалната си топка.

Навън светът беше студен. Пак имаше стени, но не закрилящи, а 
затварящи ме в клопката на обидите, болката, злобата. Снегът пак падаше, но 
студен, тежък и никога не литваше обратно нагоре. Сякаш при допира си със 
земята умираше. В най-тежките дни поглеждах малката си кристална топка, 
усещах я все по-ценна и все повече исках да се върна в нея.

Един ден взех кристалната топка в ръце и тогава забелязах колко тънко 
бе стъклото. Всеки можеше да го счупи. Можела съм да загубя съвършения 
свят на моето детство за миг. Но аз още го имах, дори и като спомен. Споменът 
за невинния свят на цялостните неща! Там и тогава имах всичко — щастлив 
живот, красота, безгрижие…

Питам се само колко време ще ми отнеме да разбера, че и в студения 
свят има още много кристални топки, пълни със спомени? Тях ги има. А 
може би и студеният свят е една голяма кристална топка. Просто не я виждаме 
сега.
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Още помня полята — зелени и безкрайни
/или Приказка № 3/

Още помня полята — зелени и безкрайни, дом на смях, любов и мечти. 
Помня светлината — топла и успокояваща. Помня усещането за свобода и 
вечност. Помня земята — дома, който никога няма да имам отново.

Мекият вятър 
изведнъж започна да 
ме шиба, събори ме 
и паднах в младите 
зелени поля, които пред 
очите ми повехнаха и 
скоро вече ги нямаше. 
Остана само мръсният 
чакъл, в който бързо 
затъвах. Очите пареха, 
дъждът плющеше, 
заличаваше сълзите, 
заравяше ги дълбоко в 
земята. Високо в небето 
изтрещя! Нещо умря… 
Слънцето залезе 
зловещо в сянката на 
хълмовете. Бях сама в 
търбуха на разрухата. 
В непрогледния мрак 
почувствах как под 
краката ми всичко 

се късаше, сриваше, скапваше, разпадаше, разлагаше, бягаше нанякъде… 
Отляво вече нямаше нищо, след миг и отдясно зейна празнота. Зарових 
ръце в земята, крещях, молих се да запазя това, което наричах дом. Останах 
сама в безкрайното черно нищо. Сълзите ги нямаше, гласът отлетя, чувствата 
избледняха, а после… изчезнах и аз.

Да, още помня полята — зелени и безкрайни, дом на смях, любов 
и мечти. Помня светлината — топла и успокояваща. Помня и усещането 
за свобода и вечност. Помня земята — дома, който никога няма да имам 
отново. Но забравих коя съм аз.

Боряна Димитрова — VІІІ з клас
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Красотата ще спаси света?
Нощта на музеите и галериите.
Навън от колата, оборудвана с климатроник, въздухът му се стори 

натежал. Мирис на боя, примесена със сладкоуханието на ябълки, се носеше 
покрай него и околните. Разгледа ги: всички дами в къси рокли от черен 
сатен и коприна, както изискваше етикетът, а мъжете — в бели смокинги. 
Някои — досетили се да си вземат чадър, други смятаха, че е просташко да се 
правиш на Мери Попинз по средата на светско събитие като това.

Светлините от прожекторите осветяваха оскъдна част в неоново синьо 
— само входа на сградата. Сенките на околните дървета завземаха мощ.

Преди да влезе в топлата сграда и да махне своя чадър, той се обърна 
в посока дърветата и асфалта. Улични лампи в далечината. Копринени 
облаци, нежно прегърнали луната в мъгливо сияние. Запомни всеки детайл, 
броя на звездите и нюансите в сумрака, решен, че щом се завърне у дома, ще 
пресъздаде запомненото на платно.

Свали чадъра и шапката си, влезе в окъпания със светлина салон, 
подаде ги заедно с палтото на иконома. Мраморни бяха подът и стените, 
огромен полилей се издигаше под куполовидния таван. Там купидони, малки 
ангелчета и войни на коне гледаха присъстващите.

Мъжете и жените в залата тъкмо влизаха, но нито дъждът отвън, нито 
великолепието вътре ги накараха да спрат разговорите си — несвързано и 
непрестанно жужене на всички езици в Европа и отвъд.

— Господин Вашков! — набит мъж, с къса шия и червендалеста фигура 
позна в новодошлия освен прочут художник, но и свой скъп приятел.

Младият Вашков се обърна и му отне продължителна секунда взиране, 
за да разпознае в човека пред себе си професора по археология Юго Ла Рош. 
И стар приятел от Египет.

— Господи! — възкликна Вашков с висок шепот, като се приближи 
— Юго? Не можах да те позная.

Юго се усмихна самодоволно и докато се здрависваха, той посочи 
главата си: дузина бели косми, прилежно загладени назад.

— Заради прическата е — отвърна с лукавост и задоволство.
Художникът Вашков го огледа по-добре.
— Пораснала е — промърмори само защото това се очакваше от него. 

Личното му мнение бе, че не намираше разлика.
От отговора — очакван, разбира се, — Юго се усмихна още по-

широко. За миг огледа версайския дизайн на антрето.
— Признавам, този път Байройт е надминал себе си.
— Нали? — усмихна се Вашков. Всеки знаеше, че Байройт, един стар 
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паун, си падаше по подобни събирания.
— Ела. — Юго отведи Вашков към коридор с окачени по стените 

картини. — Виждаш ли кърпичките? — Малки картини кърпички, живописи 
и портрети, бяха наредени близо до вратата на близката зала. В своя ъгъл те 
едва се забелязваха. — Да не забравиш да си вземеш от тях на тръгване. — 
Юго бавно почесваше несъществуващата си брада. — За благотворителна 
цел са. Япония, знаеш.

Двамата влязоха в нова зала, по-малка и облепена с махагон. Отново бяха 
закачени картини навсякъде, като отдолу се подаваха имената на картината 
и автора. Вашков и Юго разглеждаха произведенията и разговаряха за по-
практични неща като семейство, работа и финансовата борса.

Не след дълго обаче Юго бе длъжен да посрещне друга група познати 
и да остави приятеля си сам с питие и 
картина от неизвестен художник.

— “Среднощно слънце” — 
прочете тя заглавието на картината, 
като застана до него.

С ъгъла на окото си той я 
огледа. Черната рокля й стоеше като 
втора кожа, подхождаща на правата й 
като гарваново крило коса, вдигната 
на опашка. Сребърна огърлица и 
обици се отличаваха върху бронзовата 
й кожа. Очите й бяха пламенно 
черни, два нарочно спуснати кичура 
ги обгръщаха в нежна милувка. Тя 
гледаше съсредоточено картината, 
държеше коктейла си близо до устните. 
Хващайки се, че се вторачва в нея, той 
погледна отново произведението.

Бе средно между живопис и 
портрет. Гора през нощта, а между 
дърветата сияние с намеци за лице.

— Акварел — каза той, за да 
запълни тишината.

Тя се подсмихна.
— Кажете ми, Крум, бихте ли 

купили тази картина? — Той не се 
изненада, че знае името му. Всеки тук 
го знаеше.

Тя го погледна от върха на Пе
тя
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чашата си. Ъгълчетата на устните й се повдигнаха, знак за Крум, че навлиза 
във води с много подводни камъни.

— Дали бих я купил? Не.
— Защо? Картината е красива.
— Това не е достатъчно.
Тя не изглеждаше убедена.
— За какво друго би послужила една картина, освен за украса?
Той се смръщи, наясно с въпроса й. Би попитал защо смята украсата 

несъмнено като нещо красиво, но се въздържа. Беше ясно — те нямаха 
еднакви представи за думата.

— Кажете ми… — той се усмихна бегло — извинете, не ви знам 
името…

— Катерина. Катерина Карова.
— Кажете ми, Катерина, — започна отначало той — вие бихте ли 

купили ето тази картина? — той кимна към картина, много по-семпла от тази 
тук, на десет стъпки от тях.

Катерина погледна натам, а по челото й се образува V-образна бръчица, 
като че ли се питаше да не би да се шегува.

— Разбира се, че не — бе мигновеният отговор.
Крум Вашков се усмихна. Точно това бе очаквал. Вдигна чашата си за 

тост.
— Извинете ме — каза й и се обърна към изхода.
Всъщност той не бе дошъл за изложбата, а за да види чичо си — 

Байройт, стария паун, чиято бе тази къща, и пауна, който Крум най-много 
обичаше. Представи си го в офиса, пушещ пура и със замислено изражение 
гледащ екрана на монитора за всички камери в къщата. Байройт никога не 
присъстваше на организираните от него коктейли или благотворителни 
събирания. Той обичаше да наблюдава дошлите от разстояние. Това бе 
негова лична сатира и Крум нямаше нищо против нея.

Преди да излезе, младият Вашков се спря при кърпичките-картини, 
незабелязвани от никого на своя скромен пиедестал. Той се приближи, 
взе първо брошура, след това кърпичка. На първата пишеше: “Събраните 
от продажбата суми ще бъдат предоставени на японското правителство за 
преодоляване на бедствието, сполетяло японския народ”.

Той взе картина-кърпичка, плати на касиера и се качи в офиса на чичо 
си.

— Прочети ми нещо — каза с муден глас Байройт от своето кресло 
пред монитора, когато Крум влезе. Издиша дим от пурата си. — Да речем… 
— той наблюдаваше дима, докато мислеше — Достоевски.

Нели Димитрова — VІІІ а клас
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Ода за пума и свещеник
Нашият клас бе най-известният в прогимназията и то, защото имаше 

най-известните преподаватели. Имената ни се появяваха на първа страница 
в ежеседмичния училищен вестник — нищо че редакторът бе братовчед на 
половината от нас.

В класа ни имаше всякакви личности: бъдещи режисьори, компютърни 
програмисти, адвокати, хирурзи, счетоводители, снайперисти и моя милост 
— кашкавалени пръсти, мечтаещ си за кариера на художник или поне 
писател.

Но не учениците привличаха читателите на вестника. Точно обратното 
— големите холивудски звезди се оказаха възпитателите.

Вестникът бе пълен с клюки за учителката ни по чужд език — святата 
Ели Енчева. Млада, необвързана, с меден глас и характер на пума. Точно 
като големите котки, на пръв поглед тя бе спокойна и ленива. Командваше 
всичко от разстояние и ни въртеше на пръста си, без дори да го осъзнаваме. 
За жалост, точно като пума, когато се ядосаше, трябваше да се обаждаме на 
112.

Веднъж, някъде след ваканцията, влезе разгневена — тринадесет минути 
преди началото на часа. Хвърли чантата си на стола и докато изваждаше 
оттам контролните, изгърмя:

— Как може такова нещо! Как може! Четете си уроците, ви казвам, ама 
кой да чуе?

Ние, изплашени да не ни напраска двойките, смънкваме по едно “за 
много години, госпожо Енчева” и залягаме по местата си.

— Четете си уроците, а не чакайте да стане по неведоми пътища 
господни! Ти, Бояне — тя вдигна контролните — ти какво прави цяла 
ваканция?

— Аз… спрягах глаголи и…
— Спрягал глаголи? Ха-ха. Кои? Блея и спя?
Госпожата издишва, стоварва контролните на катедрата и не може да 

си намери място.
— Не мога да ви разбера — вече не крещи. — Как искате да успеете в 

живота, като не учите? Знаете ли приказката за онзи, дето завършил, изгубил 
си дипломата и, хоп, не може да докаже какво знае. Това, което знаете, деца, 
никой не може да ви го вземе! Имайте малко повече доверие в учителите си, 
за Бога!

Вика ни, че човек трябва да бъде голям колкото амбициите си. 
Подразбираме, че ние, дето половината са по два метра великани, сме си 
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мижитурки.
Госпожа Енчева сяда на мястото си и въздъхва.
— Добре. Да проверим домашните от учебника.
Проверяваме ний, проверяваме, ала по някое време Хриската от 

последния чин нещо се разшава.
— Християн! Какво правиш?
Хриската се стряска.
— Ъ-ъ-ъ, нищо.
— Как нищо? Остави си веднага телефона!
— К-как? — Хриската вдига празните си ръце (телефонът му се 

крепи на коляното). — Нищо не съм направил! Нямам телефон. Какво съм 
направил?

— Ах, леле! — вика госпожата. — Тая порода много ми е известна 
ваш’та. “Какво съм направил?” — имитира го тя. — Ами точно това: НИЩО! 
Нищо не правите вий — двадесет и двама! Не ме гледайте като застреляни 
зайци, тъй е.

Госпожата се тръшва на стола и зарязва упражнението по средата. 
След секунди размисъл казва със строг глас:

— Излизай, Християне, да ми спрегнеш глагола лъжа. — Христо 
излиза, а тя си промърмори под нос. — Няма да ми се правите на по-хитри 
от папата, я.
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Хриска гледа черната дъска, гледа я. Госпожата също я гледа, гледа 
и Христо, гледа и дневника, и класа. По едно време тъй както гледаше в 
дневника, вдигна рязко глава и изкряка:

— Александра, стига си се драскала по ръцете като няк’ва 
затворничка!

Целият клас обърна глава към моята първа любов, прави си френски 
маникюр с коректор.

Госпожата пусна всичко, що държеше, и се хвана за главата.
— Ама вий на луда ли ще ме правите? Сядай, Христо. Двойка! Двой-

ка! — повтаря тя, докато я нанася. Подозирам, че харесва как амброзовият 
й глас произнася думата. Сигурно вече щеше да я използва често. Поклаща 
знаещо глава, докато гледа кой номер ще вземе на мушка, и си мърмори: 
— Спокойно, деца, няма да полудея. Та вий до там много хляб ще изядете, 
вий още физика немати!

Да, нямахме физика, горките, бяхме си плоски дъсчици и телом, и 
духом.

Друга стока бе учителят по химия — преподобният Васил Найденов. 
Като млад искал да вземе Нобелова награда като Кюри и Сангър. Госпожа 
Енчева ни уверяваше, че човек е голям колкото амбициите си, но явно 
господин Найденов не бе. Той в действителност е имал големи, големи 
амбиции. А ето го, даскал в кварталното чистилище.

Преди да се насочи към преподаването, бил свещеник. Все още си 
носеше козята брадичка. Този човек имаше един-единствен грях — нямаше 
имунна система, както казваше, и често-често надигаше сиропа за кашлица.

Бе денят, когато госпожа Енчева бе написала двойката на Хриска. 
Господинът влиза с десет минути закъснение и още на вратата се смръзва, 
като че ли имаше стена пред него. Лицето му изразява древна агония. И 
отчасти отвращение.

— Пф, стаята ви мирише на умрели лебеди.
Като попийваше от някаква кехлибарена течност — сигурно нов вид 

сироп, той седна на кожения си стол.
— Сега — той взе дневника и го отвори. — Да видим кой петел ще 

заколя… — Така ни наричаше той.
Никой не му обърна внимание. Аз се бях забучил в книгата “Параграф 

22”, а всички около мен шумяха. Разговорите приличаха на жужене, смехът 
— на дребнаво хихикане.

Изведнъж се чу гръм. Господин Найденов бе тръшнал учебника върху 
бюрото си.

— А бе, я по-тихо! Имам мах… махмурлук — Той изхълца.
Момичето на първия чин — Александра, моята ученическа любов, го 
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попита:
— Какво е “махмурлук”?
Той се замисли.
— Болест на черния дроб — каза със сериозно изражение. Изхълца 

още веднъж и надигна бутилката. Въздъхна облекчено. — Така! Петела… 
— Той присви очи срещу номерата ни и всеки от нас отправи молитва към 
този горе и към този долу да не му излезе номерът. Погледът му преглеждаше 
колонката с номера като асансьор, пълен с обирджии на банка. — Петела… 
Първи номер!

Първи номер бе Александра. Не бе учила, то се виждаше.
— Аз… — промълви тя.
В този миг си казах: а, бе, Ясене, сега или никога. Кога друг път ще те 

забележи?
— Аз съм първи номер! — извиках, като се изправих. Сърцето ми 

бумтеше в ушите в познатото рап парче “Тъ-па-нар”.
— Хм… — Господин Найденов присви очи, докато ме оглежда. — 

Добре, излез отпред.
Излязох аз пред черната дъска и той ми връчи тебешира.
— Напиши ми… — каза той с бургаски диалект, а погледа му се спря 

върху сиропа за кашлица. — Формулата на алкьохоля.
Стоях, стоях пред дъската аз със свито сърце и си мислех: “Любовта 

погубва живота”.
— А, бе, момче, та туй е алкохол! — Господин Найденов стана от 

мястото си и застана до мен. Лъхна ме странна миризма. Той грабна тебешира 
от ръката ми и както само един бивш свещеник пияница би могъл, каза, като 
записваше: Цапни 2! Ха още 5. Оха!

Това бе първото — и може би единственото, което запомних от този 
мъдър мъж.

След като се прибрах вкъщи, легнах на леглото си и зачетох клюките 
за Енчева и Найденов. Как можеше две толкова големи в амбициите си 
личности да достигнат до място същевременно толкова еднакво и толкова 
различно?

За момент в съзнанието ми изплува моята картина — на художника 
Ясен Касабов. И вече знаех отговора: амбицията не е всичко, трябва да се и 
потрудиш. Скочих от леглото, като захвърлих вестника, а на негово място 
взех скицника си. Докато рисувах, в ума ми мина мисълта, че ако не взема 
Нобелова награда, то поне мога да стана учител като господин Найденов.

Ама не — по-добре боклукчия. Те взимат повече.
Нели Димитрова — VІІІ а клас
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“Ние сме във времето” — 
есеистични плетеници
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България търси…?
Който търси, намира.
България търси европари. И ги намира. От тях винаги има нужда 

— създаваш си (по принцип безплатни) профили във “Фейсбук”, градиш 
магистрали, правиш си метро… Европари се дават за “развитието” 
на българското село и на българската чалга. България е шампион по 
безпогрешното усвояване на всеки един евроцент. В нашата мила страна няма 
нито един спрян еврофонд или програма! Ах, колко много евро! Разбира 
се, България не отказва и левове, хартиени или железни. Те главоломно и 
целеустремно напускат скъсания джоб на данъкоплатеца и… дори и митът 
за вечното завръщане се е сринал.

България винаги си намира празноглави уморени граждани, които 
да се забавляват, докато тя “търси таланти”. Поредният формат с краден 
сценарий, излъчван, за да разнообразява гнусното и монотонно ежедневие 
на българите или поне да ги приспива. Насам, народе! Всеки може да участва 
— талантливи или недотам, всеки може да “пробие”, да стане известен или 
поне за смях (в крайна сметка — няма лоша реклама, хеле безплатната!). 
Повечето стигат до етапа: “Здрасти, мамо! Дават ме на телевизора!”, което 
пък е напълно достатъчно за една майка да се възгордее и със сълзи на очи 
да се хвали на съседките от входа.

Защо обаче България търси таланти? Очевидно не, за да ги направи 
известни и преуспяващи музиканти, а за да ги превърне в поредната вафла 
— с красива и лъскава опаковка, която продава, но с никакъв пълнеж. Хората 
на изкуството в България са просто продукт. Те са изкуствени и в повечето 
случаи са бездарни. А може би под “истински музикант” българските 
продуценти разбират чалга изпълнител. Дори и чалгата да е неписано 
забранена по молове и автобуси, истинският чалгар носи кючеците в душата 
си. Знае всички текстове като “Отче наш”. Насън да го бутнат, и ще ги 
издекламира. Над България се е разстлала силиконова пелена, под която спи 
съзнанието на хиляди изрусени и обезкосмени кретенизирани (и в бъдеще 
безработни) тийнейджъри.

България търси или направо произвежда неграмотни българи. Те са 
жертва на една своеобразна образователна клоака, в която всеки получава 
сертификат, без значение колко знае и може. С пълна пара се окрилява 
простотията, расте и укрепва неадекватността на учениците. Защото по време 
на криза, когато другите инвестират в образование и наука, българското 
правителство инвестира в асфалт. А българското училище се издържа с 
“глави” ученици, без някого да го интересува какво има в тях и какво няма. 
Толерират се тихичките, послушничките, изпълнителни дечица, които не 
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смеят да възроптаят, да се опълчат срещу тази система, за която всеки говори 
и от която всеки се опитва да избяга. Но в която и всеки е свикнал да живее и 
която всеки милее, защото тя раздава дипломи.

Пазете се! България търси гласове и е готова на всичко, за да ги получи. 
Вино ще се лее, кебапчета ще цвърчат, (червени) знамена ще се веят под 
звуците на гайди и политически лозунги. Всичко това може да бъде ваше 
срещу едно синьо кръстче в правилната кутийка. България търси гласове. 
И ги намира. Всички онези уморени граждани, неталантливи, но известни 
изпълнители, изрусени тийнейджъри, неграмотни подрастващи, etc. са годни 
за манипулиране и са ценни кадри на изконно честните избори.

Малкото останали будни българи обаче търсят, но не намират.
Защото България крие/гони таланти. Ако си мислите, че вече не се 

раждат знаещи, можещи, интелигентни, находчиви българчета, тогава сте 
в грешка. Те не само се раждат. Те живеят тук, на тази земя, в тази среда, 
пропита с корупция, лъжи, враждебност, простотия, немотия и дори 
оцеляват. Растат и се борят за всяка глътка въздух, макар и замърсен. Ходят 
на училище пряко сили, въпреки глупавите си съученици, които ги мислят 
за задръстени, защото са умни и не искат да пушат трева с тях в голямото 
междучасие. Стоят на чиновете си (най-често сами) и прекарват няколко 
безсмислени часа, заобиколени от хора, нелюбопитни и нежелаещи да научат 
нещо ново. И в един хубав майски ден всички тези дванайсетокласници се 
явяват на зрелостни изпити, толкова елементарни, толкова опростени, за да 
могат дори напушените (и в бъдеще безработни) тийнейджъри да “вържат” 
тройка. Това е най-подходящият момент, в който да аплодираме българското 
правителство за усвояването на всички онези европари, с които се строят 
магистрали. Защото именно по тези магистрали по най-бързия начин онези 
знаещи, можещи, интелигентни, находчиви българчета ще заминат и никога 
няма да погледнат назад.

Будните българи търсят промяна. Всеки ден, всеки час те се трудят 
за нова политика, за нова държава, за нов живот… Те, българите, търсят 
работа, заплати/пенсии/стипендии, лекарства, здраве, щастие… Търсят и 
не намират. Винаги удрят на камък. А в основата на всичко стои проблем, 
който изумява в абсурдността си — всъщност България и българите търсят 
съвсем различни неща.

Търси се! Живо или мъртво — Гражданското съзнание на българския 
народ! Ако беше “живо”, може би нямаше да го търсим. А ако е “мъртво”, 
можем да се надяваме да намерим отместен надгробния камък, а гробът, 
където е било положено, да се окаже празен. Дано по-скоро (как ви се струва 
по Великден?) Гражданското ни съзнание възкръсне из мертвих!

Велина Жечева — ХІІ б клас
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Човекът на моето време
Хората са вид средноголеми бозайници, единствените съществуващи 

днес представители от род Хора. Съвременният човек се появява преди 
около 200 000 години.

Всички хора на Земята са еднакво устроени, създадени с обща цел 
— да се размножават и прогресират. В противоречие с науката, човеците се 
различават и с всяка нова епоха се раздалечават от човешкото, първичното 
си начало.

И какъв е човекът на моето време? Левски заявява: “Времето е в 
нас…”, а ние във времето ли сме? Допринасяме ли за усъвършенстването на 
ценностната система на епохата, или напротив, нарушаваме всякакви устои 
и граници?

Носейки огледало в ръцете си, насочвайки го към днешната реалност, 
ще се опитам да отразя качествата на моя съвременник. Нека проверим, 
различава ли се той от предшествениците си и еволюирал ли е?

“Разковничето на стратегията не се крие в това да избереш пътя към 
победата, а в това да направиш избора си така, че всички пътища да водят 
към нея” — гласи житейската истина. Тази мисъл доказва, че в днешно 
време трябва да се бориш, за да успееш. Считам, че Азът губи много от 
добродетелите си, изкачвайки се по трънливата, кална пътека на живота.
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Разхождам се бавно и държа огледалото. Насочвам се към 
новосъздадената фирма на костюмиран млад мъж. Но какво правят хората? 
Убийствена жестокост струи от лицето на този новоизлюпен кариерист. Той 
е алчен, завистлив и лицемерен. Плачът, сълзите и мъката не го трогват, той 
е толкова непоклатим. Жаждата му по материалното и лукавите му, загладени 
от “тежка работа” ръце изстискват всяка появила се пречка по пътя към 
“успеха” му. Дали днешното време го е направило толкова властолюбив, или 
самата му душевност го тласка към садистични постъпки? Има ли още такива 
като него?

Забързвам крачка към близкото средно училище, все още придържайки 
огледалото. Да, децата — бъдещето на света, ще покажат добродетелите на 
съвременния човек. Тяхната наивност, милосърдие и смелост ще опровергаят 
хулите срещу него. О, колко жизнерадостни са те, оптимистични, пълни с 
надежди, виждащи само светлина в битието си.

Продължавам към задния двор на училището. Тук “децата” са по 
някакъв начин пораснали, от устите им не струят вече усмивки, а се прокрадва 
сиво-жълтеникав, отблъскващ дим. Лицата им са бледи, мъртвешки, а малките 
им детински ръце са “прегърнали” огромни кафяви бутилки опиянение. О, 
колко радушни са те към света… и позамирисва на похот.

Огледалото се извърна. Наближаваше нощта. Из мръсните, тъмни 
улици на замръзналия град сякаш нещо мрачно слухтеше. Горестни писъци 
и коравосърдечен смях нарушаваха тишината. Улицата ставаше по-тясна, 
а крясъците — по-силни… Грозна картина се откри пред огледалото. 
Двама представители на “силния” пол блъскаха, ритаха и се гавреха с нищо 
неподозиращо момиче. Показваха своята сила и власт. Злоба, ярост и 
наслаждение преливаше от юмруците им. С всеки следващ удар физиономиите 
им придобиваха хтоничен вид. Сякаш всичко човешко се изпаряваше 
измежду лунното сияние. Подобно коравосърдечие и оварваряване не са 
били присъщи дори на първобитните хора.

Стискайки огледалото, аз бягах. Действителността беше ужасяваща, 
потресаваща. Тичах, но къде отивах: към миналото, към бъдещето? 
Властолюбието, пиянството и материализмът бяха паднали като черна сянка 
над днешната реалност. Вярно е, моето поколение живее в един неспокоен 
свят на бързи и дълбоки промени. Но какво са коствали на хората тези 
промени? Абсолютно алиениране помежду им и пълна загуба на човешки 
образ.

Моят съвременник е предмет. Оръдие на епохата, в която съществува. 
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Лицемерието, користолюбието и бездушието са белегът на нашето присъствие 
във времето. Именно тези “качества” ще завещаят съвременниците ни на 
следващите поколения.

По-голямата част от хората биха предположили, че съм черногледа, 
песимистична. Може би са прави, аз не вярвам в еволюирането на човеците 
към по-добро или пък към дивото. Или поне не и мнозинството от тях. 
Най-страшното е, че когато Стендал е използвал тази метафора, хората 
не са били толкова покварени. Какво ли би казал, ако можеше да види 
настоящите обитатели на планетата Земя? Възможно ли е Апокалипсисът 
да не представлява краят на календара на маите или сблъсъкът на мистична 
планета с нашата? Смятате ли, че ще последваме съдбата на Содом и Гомор? 
Оставям догадките на вас.

Стилиана Астикова — XII а клас
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Човекът на моето време
Нека човекът на моето време няма възраст. Нека границите на 

пространството бъдат размити, а рамките на времето — ограничени — 
от двадесет години по-рано досега. Какво остана? Просто човек. Човек, 
различен, уникален, със своите предимства и недостатъци. Човек, подвластен 
на материалното и в същото време — човек, подвластен на духовното и 
културата. Позволете ми да ви разкажа един обичаен мой ден…

Чакам автобуса на спирката. Дванадесетгодишно момче се фука 
на свой приятел с новия си iPhone 5: “Виж колко е готино! Има сууупер 
много приложения. А за пищови е страхотно! Няма нужда да учиш изобщо. 
А ти твоята щайга кога ще я сменяш, бе? Изоставаш!” Събеседникът ми не 
е очарован, май. Усмихва се, потвърждава удобствата на тънката като лист 
джаджа в ръцете на приятеля си. Но вниманието му е другаде. Той си мисли 
кога по-скоро ще отиде в училище. Има първи час физическо. Ще се види 
с момчетата и цял час ще играят футбол и ще се смеят. Идва автобусът 
ми. “Спортистът” и аз се качваме. Учудвам се, че другото момче не е с нас. 
Обръщам се. То се качва в лъснатия джип, спрял невъзмутимо пред бипкащия 
зад него тролей.

В училище съм. Думи на мой съученик, седнал на последния чин, 
очевидно криещ се от погледа на даскала и зоркото око на камерата в 
предната част на стаята: “Оф, айде остави ме, ве! Мързи ме сега. Имам си 
по-важна работа!”. Вади изпод чина си една тънка хартийка, изпълва я с 
някакво зелено “ухайно” съдържание, завива я и излиза доволно навън. Пет 
минути по-късно се връща — с червени очи, оставящ след себе си полъх на 
почти прясно окосена трева, с неадекватно държание и със зареян някъде в 
далечината поглед. Получава поредната си слаба оценка. Не му пука. Той е 
усмихнат и далеч от реалността.

Два чина напред се случва нещо невъзможно! Едно момиче е отворило 
книга и чете, замислено е… Дори си отбелязва цитати. А до нея момичето 
рисува. Рисува красиво. Те луди ли са?! Предпочитат да седят на мястото си 
и да четат някакви си измислици, някакви глупости, написани от не знам си 
кого, не знам си кога; да рисуват “фантасмагории”, ненужни никому, вместо 
да си “полафят” с “аверите” за партито снощи, за готините малолетни 
танцьорки в дискотека Extravaganza?! Това е смешно. Това си е направо 
абсурд! Не осъзнават ли, че са изолирани?! Какво като са отлични ученички? 
Сякаш това е най-важното… Не, тях не ги интересува. Те са навели глава и с 
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удоволствие се изгубват в собствения си, малко по-различен, свят.
Един час по-късно, в центъра на града се виждат двама млади мъже. 

Нека приемем, че са на 35–40 години. Единият е с костюм, издокаран е, 
държи куфарче в ръката си (на бас, че кара най-нов модел кола). Другият до 
него се губи сякаш, при такава близост. Той е с обикновени дрехи, с раница 
и кецове. Гласът на костюмаря е дрезгав (може би от много цигари, пури и 
алкохол) и звучи някак страшно при думите: “Аз децата си ги гледам. Имат 
си дом, имат си кола, давам им пари… Правят каквото желаят. Какво като ги 
виждам по два пъти в седмицата? Нали им осигурявам необходимото. А и те 
са доволни”. По-ситничкият, изглежда, не е съгласен. Той твърди, че неговите 
деца са лишени от “high-технолохиите” именно поради невъзможността му 
да им предостави нужните пари. Но те не се оплакват. Те са добре възпитани, 
интелигентни и ценят дори “малкото”, което получават. Те получават любов, 
внимание, съвети и знаят, че в лицето на родителите си могат да открият 
приятел.

Качвам се в автобуса към вкъщи. Срещу двете жени, които настървено 
спорят чии колежки са по-тъпи, по-грозни и с по-лош вкус за облекло 
и аксесоари, стоят две момчета. Слепият чичко до тях едва се крепи в 
претъпкания автобус. Момчето до прозореца става, за да отстъпи мястото си 
на възрастния човек. Другото момче се обръща назад (явно към свой приятел) 
и му казва бързо да седне до него, докато “дядката” не се е “довлякъл” до 
свободната седалка.

Да… горе-долу така минава денят ми. Срещам всякакви хора. Понякога 
даже ми е смешно колко близо едно до друго се намират черното и бялото 
(невъзпитаният и културният). Какво се случва, когато смесим черния 
с белия цвят? Сливат се в сиво. Трудно се различават първоначалните, 
съставните цветове. Не е ли така и с хората? Не е ли трудно да разграничим 
материалиста от духовно извисения човек? А това, че е трудно, означава 
ли, че е невъзможно? Означава ли, че няма черно и бяло? Означава ли, че 
единственият цвят е сивият? А други цветове няма ли? Защо не ги виждаме? 
В нас ли е проблемът, или в другите?

Камелия Раванлийска — ХІІ а клас
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Хамлет — герой на нашето време
Кой е Хамлет? Кой съм аз? Да бъдеш или не? Въпроси и отговори, 

театър и песен.
Във спор със свойта млада памет
един връстник на всяка младост,
съвременен объркан Хамлет
пресича сред нощта площада.

Ние, хората, сме странни. 
Обитаваме противоречивите 
дебри на миналото, бродим по 
цветните улици на настоящето, 
бягаме към светещите градове 
на бъдещето. Живеем вчера, 
днес и утре. Но имаме свое 
собствено време. Придават 
му облик постиженията, 
изобретенията и творенията 
ни. Превръщаме го в 
епоха, невиждана преди и 
неповторима, със собствен дух, 
който пее тъжно-весела песен.

И в нашето време много 
хора съществуват безцелно, а 
други са мислещи. За първите 
животът е лесен, скучен и 
едноцветен. Вторите бродят 
объркани в оплетен лабиринт 
и се лутат сред въпросите, 
които си задават, колебаят се, 
съмняват се, търсят отговори. 
В тях живее мислител, 
меланхолик или философ. 
В тях живее Хамлет. Всички 
ние оформяме своето време 
— ние сме негови герои. 
Но щом Хамлет е тук, той 
също е герой на нашето време, 

актьор на нашата сцена. Променил е дрехите, грима и словата си, но е тук. 
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Всъщност ще бъде герой на всяко време, защото винаги е имало и ще има 
хора, използващи силата на мисълта си, любопитни и копнеещи за знание, 
бленуващи справедливостта. А понякога срещаме самия Хамлет — използващ 
лудостта като инструмент за заблуда, чрез който да стигне до истината. А 
безумието остава завинаги в съзнанието му и го води към собствената му 
кончина и вечност. Лудостта няма да изчезне никога. Дори сега е навсякъде 
около нас. Хамлет е лудостта — герой на нашето време.

Нашето време и светът ни напомнят на Късния ренесанс и гниещата 
Дания. Бездуховни и безсмислени, плоски и празни, забравили идеите на 
хуманизма и потъпкали идеалите му. Нима днес и тук не царстват алчността 
и измамата, подлостта и насилието? Светът винаги ще бъде разглобен и 
някой страстно ще желае да го поправи.

Всеки ден се срещам с хора, чиито ценности са обърнати наопаки. 
Жалко и ужасно е. И аз като Хамлет съм разочарована от човека, способен 
да се превърне в най-подлия и жесток злодей — братоубиец или пленник на 
похотта и измамата, грозен предател или угоднически хамелеон. Датският 
принц жадува за отмъщение, но не бърза да поеме по този страшен път. 
Разбира, че негова задача е и да “намести навехнатата става на времето”. Цел 
— толкова огромна и възвишена, невъзможна за изпълнение от един грешен, 
объркан принц. Хамлет е талантлив драматург, самотен революционер, 
доблестен отмъстител. Нима около нас няма такива? Нима самите ние не 
композираме животите си като драми и трагедии, не се бунтуваме срещу 
неправдата и не търсим отмъщение и възмездие? Какво искаме и какво можем 
да направим? Щом задаваме тези въпроси, значи сигурно и истински Хамлет 
обитава света ни и е герой на нашето време.

Брак, отношение между майка и син, баща и дъщеря, война навън 
и бунт вътре, порок и добродетел, смърт и безсмъртие. За това разказва 
Шекспир в пиесата си. Тези думи, думи, думи и най-дълбокото им значение 
вълнуват Хамлет. И нас. А любовта и приятелството? Какво би бил животът 
без тях? Без да сме сигурни, знаем, че винаги са съществували и ще продължат 
да са тук. Горещо вярваме в тях и ги ценим. Понякога, необяснимо защо, се 
отказваме от най-чистата, млада и искрена любов. А на неразрушимата дружба 
разчитаме и се надяваме с туптящо сърце. Хамлет губи безвъзвратно Офелия 
и говори мъдро на Хорацио. Тя е неговата любима, а той — преданият 
другар. Ние имаме свои прекрасни възлюбени и верни приятели. Светът 
се променя, но не изцяло и безусловно. Любовта и приятелството няма да 
изчезнат, защото в тях се крие вдъхновение, те раждат мечтите и поддържат 
пламъка на живота ни, спасяват ни и ни водят напред. Във времето на Хамлет 
и в нашето време.
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Хамлет, вярвам, е влюбен в собствената си трагедия. Той обожава 
пиесата, в която е герой. Мрачна и злокобна, страшна и гибелна. Зловещ 
глас тихо шепне в отровеното ми ухо, че краят ще е фатален. Очаквам 
кръвопролитие и крах, мъка и смърт, очаквам ги с нетърпение.

Заедно с Хамлет.

Кой е той?
Кой съм аз?

Аз избирам да бъда. Да бъда човек. Да бъда момиче. Да бъда жива. Да 
бъда влюбена. Да бъда 
вечна. Да бъда Хамлет.

О б и ч а м 
противоречието и мразя 
лъжата. Обичам хората 
и мразя, когато нямат 
мечти. Обичам театъра и 
мразя да не чувам. Вярвам 
в духовете и в любовта. 
Живея тук и там, в 
реалността и в измислен 
свят, в театъра и киното, 
песента и танца. Оплитам 
се и невинаги разбирам 
сама себе си. Но Хамлет 
ме разбира.

Бих умряла за 
всекиго, който е по-жаден 
за живот от мен. Стига 
ми аз да го зная, дори 
той никога да не разбере. 
Каква чудна трагедия би 
било това! Бих умряла за 
цветята и за свободата, за 

музиката и за театъра! Но преди това искам да живея. Да се лутам и вечно да 
търся. Аз съм герой на моето време. Хамлет е до мен.

Ана-Мария Сотирова — Х ж клас
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Нараняваме ли Земята?
Събудих се и отворих очи. Слънцето тъкмо беше изгряло пред лицето 

ми. Наоколо беше студено и потискащо. Живея на поляна. Целият ми живот 
е минал на тази поляна — с петимата ми братя, двете ми сестри и майка ми. 
По принцип имах и шести брат, но той вече не е част от родословното ни 
дърво — бил “твърде малък”… Не знам кой е баща ни.

Не обичам да разказвам за семейството си. Не е толкова интересно, но 
няма как да не спомена изграждащите боища с камъни с братята ми — те ме 
направиха такъв, какъвто съм сега. Но всъщност вас какво ви интересува? Не 
за това ще пиша… а за сестра ми — тази, която ми е най-близка. И за това, 
какво се случва с нея. Едва ли има нужда да ви запознавам с нея, сигурно я 
знаете.

А между другото… забравих да се представя, извинете, много неучтиво 
от моя страна… аз съм Марс, а това е сестра ми — Земята.

Още от малка беше различна — спокойна, но кипяща от живот. На 
нея порасна живот. Уникален, различен, неповторим. Но един вид се открои 
над всички — появи се “Човекът”. Този вирус бързо разболя сестра ми, без 
тя да разбере. “Човекът”, толкова обичаното от Земята творение, се оказа 
проказа.

Преди години не беше така — всички живееха със сестра ми и я 
обичаха истински. Но после започнаха войните. “Човекът” убиваше всичко 
заобикалящо го — скали, дървета, други животни… дори себеподобни. Но и 
това не бе най-лошото! “Човекът”, този дарен с интелект и сръчност паразит, 
сътвори от тялото на сестра ми нов вид, направен за нейното унищожение, 
изцяло под негово управление. Наречено беше “машини”.

С тяхна помощ “Човекът” заличаваше всеки белтък по пътя си. Всеки 
организъм, скала, море и океан… всичко, до което успяваше да се докопа. 
“Човекът” затри цели видове. Той направи дупки в лицето на земята. Сега 
сестра ми плаче… бавно и безспирно. Този вирус — “Човекът” — унищожава 
нея, а чрез нея и себе си.

Сега “Човекът” иска да зарази и мен. След мен ще погне и братята 
ми. Този бацил, без да осъзнава, заличава живота навсякъде и не може да 
спре. И няма да спре, докато не осъзнае, че това, от което има нужда, не е 
унищожение, а мир. Но не мир около себе си, а мир в своята душа…

Георги Андонов — Х б клас
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От много време не съм писала нещо смислено, нещо качествено, нещо 
хубаво. Нямам желание, нямам вдъхновение, мотивация, идеи… Празна съм. 
Имам безброй мисли и нито една. Искам да кажа толкова много, а сякаш 
съм изрекла всичко. Не искам да съм сама, но не искам да виждам хора. 
Изключвам света, но изключвам и себе си. Сякаш всичко, което мисля, не 
може да бъде превърнато в стих, песен, мелодия, рисунка… Загубена съм 
в собствените си мисли и не знам как да се върна в света. Не знам какво да 
мисля, но не спирам да се оплитам все повече и повече в задушаващи мисли. 
Всеки ден. Всеки час. Всяка минута. Всяка секунда се самоунищожавам, 
бавно, агонизиращо, с всеки изминал ден, час, минута, секунда… момент… 
Време… Изгубих представа за времето. Дните ми се сливат в море от гняв и 
тъга… Уморена съм, не усещам тялото си, краката си, ръцете си, нося се из 
това море, което изпива силите ми, отнема дъха ми, изпълва дробовете ми 
с омраза, задушава ме, убива ме… а аз не се боря. Не се опитвам да плувам, 
да се спася. Оставям се бавно да потъна и чакам момента, когато ще бъда 
погълната от черния пясък, от тъмнината, мрака, неизвестното… защото 
единственият начин да се освободя от всичко това вече е непосилен за мен, 
защото римите ми са изгубени, мелодията затихна, мастилото избледня, 
а мен… мен ме няма… аз съм нищо… енергия, разпръсната навсякъде… 
аз съм вълните в морето, свистенето на вятъра, песента на птиците, звукът 
на пианото, уханието на цветята, нежният допир на нечии устни, топлите 
лъчи на утринното слънце… Аз съм всичко и аз съм нищо. Съществувам в 
спомените на някой странник, и в празнотата…

Полина Иванова — ІХ и клас

Пари, сделки, пари, сделки, пари…
Трябва да плащаме за собствената си храна, трябва да плащаме за 

водата, която пием, трябва да плащаме за стреса и всички вредни неща около 
нас, които ни убиват, а след това да плащаме за лекарства и лечение, за да 
сме здрави и да можем да работим, за да крепим държавата и да сме живи, 
за да плащаме данъци и глоби. Трябва да плащаме за свещички и цветя на 
гробищата, а дори и само за посещение на новите домове на покойните ни 
близки. Трябва да плащаме, за да запалим свещ в църквата, а уж религията 
била свята (но това е друга тема). Трябва да плащаш, за да посетиш музей, 
трябва да плащаш за това, че учиш, за това, че излизаш, че се срещаш с хора. 
Трябва да плащаш за посещение на национално и културно наследство. 
Трябва да плащаш дори и за ползването на тоалетна… Трябва да плащаш, 
че си мъж, че си жена, че дишаш. Трябва да плащаш за това, че съществуваш. 
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И плащаш за всичко това на някого, който е “по-високо” в “йерархията”, за 
да може и той да плаща за същите неща на някого, още по-”високо стоящ” 
от него, за да може и той да… както и да е. И кой седи най-горе? Някой, 
който използва тези “луксове” повече от нас. Въпреки че не са му нужни, 
докато някъде някой седи гладен със седмици, не знаейки дали някога ще 
сложи залък хляб в устата си… За да са щастливи и доволни управляващите. 
Безсмислена и корумпирана политика.

Нима няма нищо по-важно от парите и материалното?

Александра Александрова — ІХ и клас

Има ли по-хубаво от това да познаваш някого, а той да те изумява с 
всичко, което прави, и с най-простите неща. Да те изумява с погледа си, дори 
с безразличието си. С всяка крачка, с всеки дъх. Да можеш да говориш с 
него за всичко, винаги. Да няма въпрос, който не искаш да обсъждаш с него. 
Да обожаваш гласа му, а в същото време и мълчанието му. Дори когато го 
няма. Дори когато е просто спомен за нещо случило се. И всичко, свързано 
с него, да е прекрасно. Дори и да знаеш, че това е измамно, че никой не е 
перфектен. Все пак той да е изключение. Чувството, че си готов с радост 
да направиш всичко за него, да изпълниш всяко негово желание (и най-
извратената прищявка). Има ли по-хубаво от това да си влюбен? А има ли 
по-гадно от това да си влюбен, да искаш да го изкрещиш, да споделиш с 
целия свят и да не можеш… Да споделяш мислите и чувствата си с лист 
хартия. Да мълчиш и да отричаш. Защото то — най-прекрасното същество 
на света — иска това, а ти си готов да изпълниш всяко негово желание. (И 
най-извратената прищявка.)

Александра Александрова — ІХ и клас

Сивото ежедневие ни обгръща отвсякъде. До такава степен, че 
забравяме да се радваме на малките неща. А щастието е навсякъде около нас: 
малкият слънчев лъч, пробиващ мъглата, хубавата песен по радиото, смехът 
на малкото дете, радостта в очите на просяк, получил стотинка, усмивката 
на случаен минувач, котката, умилкваща се в нечии крака, приятелската 
прегръдка… Всеки може да се научи да преживява по-леко несполуките си и 
да гледа по-оптимистично на живота — той не е вечен.

Александра Александрова — ІХ и клас
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Езикови
пътешествия

Николай Чакъров, ХІ б 
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Je m’indigne!
Et toi?

Tu me demandes qui je suis? Un garçon qui fait de sa plume une arme pour 
lutter contre la malhonnêteté. J’essaie de combattre le pouvoir, comme un homme 
d’honneur qui rend justice, ne poursuivant qu’un but: libérer nos esprits de la tor-
peur. Comme les philosophes des Lumières je me demande si tout est vraiment» 
pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles?» C’est une illusion d’être op-
timiste, pour quoi faire? On a besoin d’une Grande Révolution à la française ici…

Yeah man, pour contrer un système de privilèges, toute la nouvelle généra-
tion de ma nation DOIT se lever, mais que fait-elle? Rien… «La corruption de 
la police, qui a le plus de vices? L’un représente l’Etat, mais l’Etat est corrompu, 
l’autre n’est juste que pour l’élite riche et connue. Qui a fait les lois? C’est toi? C’est 
moi?

Qui défend le droit? La justice POURQUOI?». Pour pouvoir comprendre 
mes idées tu dois te renseigner sur Churchil, Roosevelt, le duc de Kent, George 
Bush. Ils sont tous impliqués dans ces sociétés secrètes…

Depuis des années je me passionne pour l’art de l’écriture, et ce que je dis 
est si pur! Mon avenir est entre mes mains! Je n’attends rien du POUVOIR! Et toi? 
Oui, j’ai des yeux pour voir et un esprit subtile pour percevoir, tel Figaro je lutte 
contre l’inégalité sociale… Pour les dernières générations: Vous avez délaissé la 
jeunesse de votre nation.

POURQUOI ne comprenez-vous pas? Pourquoi moi, je vis comme un ch-
ien, et toi, tu vis comme un prince? Pourquoi la pauvreté, la faim, la corruption? 
Pourquoi vit-on au jour le jour? Tu vas me dire» C’est la vie»… Oui, c’est la vie… 
Mais tu le dis, parce que la réalité est dure, et tu veux t’enfuir!… Ici Le Rêve 
s’exprime dans la phrase» Je dois gagner du pain», et rien d’autre… La faim justifie 
les moyens… Lui, il est en prison, parce qu’il a volé un pain, et il y a des gens qui 
ont volé des millions… POURQUOI!? Le Rêve, c’est être riche, mais les vraies 
VALEURS et les principes sont loin… Demain? Pas de problème, on vit au jour 
le jour. Le futur? Le futur changera pas grand-chose. Les générations prochaines 
seront pires que nous, leur vie sera plus morose. Quand tu me dis» Ça va, pas trop», 
moi j’écoute Jordan Maxwell car il sait de quoi il parle, et si tu n’entends pas ceux 
qui savent de quoi ils parlent, tu resteras toujours aveuglé…

Je deteste ce monde, et j’ai envie de le changer! Et Toi? Tu ne comprends 
toujours pas?

C’est mon point de vue, et JE NE SUIS PAS soumis comme toi…
Tu ne comprends toujours pas?

Кристиан Бейков — XI а клас
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Notre histoire
Mon coeur t’appartient…
Alors, regarde-moi et viens!
Couvre mes bras de baisers
Et fais-moi rayonner de beauté!

Je veux te sentir partout
Et t’aimer beaucoup.
Parce que la vie finit toujours
Sans qu’on puisse même se dire «Bonjour!»…

Ton sourire me donne de l’espoir
Et me fait penser que je peux tout avoir.
Tes yeux me regardent d’une manière différente,
Notre amour… il est omniprésent!

Дамяна Янчева — XII б клас
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«Trop de gens ne voient rien
Trop de gens ne comprennent rien

Aveuglés par la soumission…»

Voyage réel ou voyage virtuel?
Lequel préférez-vous?

Les voyages ont toujours passionné les hommes leur donnant la possibilité 
de connaître le monde. Ils sont, à mon avis, un moyen de confronter des réalités 
différentes des nôtres et de découvrir l’Autre. Bien sûr, il y a différentes façons de 
voyager. De nos jours par exemple, le voyage virtuel est d’actualité. Mais quel qu’il 
soit, réel ou virtuel, le voyage influence toujours notre point de vue et nos idées.

D’un côté, quand on voyage à l’aide des nouvelles technologies, en 
s’allongeant devant la télé ou s’asseyant devant l’ordinateur, on économise beau-
coup d’argent et de temps. Il suffit d’ouvrir un site internet pour voir les monu-
ments historiques du pays et lire son histoire, mais est-ce l’essentiel dans un voyage 
? Je n’en suis pas sûre.

Il est vrai que le voyage virtuel se réalise beaucoup plus facilement que le 
voyage réel, mais qu’apprend-on si l’on n’a pas pu voir de ses propres yeux com-
ment les autres vivent, quelles sont leurs croyances et leurs traditions? Or, c’est cela 
qui nous enrichit et, souvent, transforme nos idées et pour moi, c’est l’avantage 
majeur d’un voyage.

Il me semble en effet que le voyage réel est la meilleure façon de cultiver 
notre esprit. Il nous permet de rencontrer de nouvelles gens, ce qui est le plus 
important à mon avis. On peut ainsi se rendre compte des différences culturelles, 
apprendre des choses nouvelles et en tirer des leçons de vie. Après avoir parcouru 
le monde, nous revenons chez nous plus riches en expérience, appréciant la vie et 
les hommes à leur juste valeur, et cela ne peut pas être comparé à la contemplation 
passive du petit écran qui nous donne seulement une bonne image, mais nous prive 
de l’émotion et de l’enrichissement que pourrait nous procurer un voyage réel.

Je dirai en conclusion que, sans doute, chaque voyageur doit avoir un peu 
de talent pour tirer l’essentiel de cette aventure, réelle ou imaginaire, qu’on appelle 
«voyage».

Аделина Исламбули — X в клас
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En otro mundo
… El extraño mago con ropa de varios colores había engañado a la niña. 

Los dos corrían entre las hileras de girasoles. Él había cogido su mano pequeña y 
la tiraba más y más hacia delante. Ella no le conocía, pero le gustaba su sombrero 
con muchos botones.

De repente se pararon. El mago tomó una de las flores amarillas. Los dos 
cayeron en un agujero profundo. Se encontraron en una habitación oscura. Él 
cogió su mano de nuevo y le mostró una mesa. La niña se sentó en una silla. De-
lante de sus ojos curiosos había un gran cuenco, lleno de líquido verde, que estaba 
burbujeando. El mago invitó a la niña a beber, mirándola como si fuera un niño 
raro y enamorado…

Ана-Мария — X ж клас
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What would you give your country for its birthday?
People walking down the streets
With so many thoughts and dreams
Cars are driven down the roads
Where are they going? No one knows!

Did it ever cross your mind
That we see but we are blind
We are alone in the crowds
Like the Sun among the clouds

And the people we walk by
Are the ones who make our lives
We don’t think about it, though
These thoughts are gone with the flow

Just imagine for a second
Everything is slow motioned
You have the chance to know it all
To look inside people’s souls

Now you can do all you want
Change the world! Break the bonds!
Stop the fight and bring some peace!
Make the love increase!

Then we all will sing together
Words that will live forever
Of  a good-hearted man
John Lennon is his name

«You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one»

And that day will be the day
My country has a birthday
And I will give the picture I took
Of  the united world’s look

Илина Ангелушева — 9 е клас
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Welcome to Wonderland
Darling, darling, don’t you see?
This was really meant to be
Being crushed and being sad
Screwing up and going mad
Madness is to you and me
Nothing but a melody
A place to be, a song to sing
Such a lovely, lovely thing
Where all hopes die and angels cry
And every scream — a lullaby
A place so beautiful and dark
Just like an old amusement park
Look for hope, for an escape
For a reason to be brave
Take my hand and you will see
What it’s like to live like me

But know that should you choose to stay
It’s not an easy game to play
All enemies that lie ahead
Are monsters from inside your head
This you should know before you try:
The only winning move’s to die

Полина Иванова — IX и клас
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From here to there
From the kiss of  deep love
to the hate that now evolved
from the face she once adored
to the one she now ignored

From the feelings she thought would last
to the ones she knew would pass
from the bitter smile in her eyes
to the lies that came from his spies

From her broken heart
to his quick depart
from the love he once claimed
to the girl now ashamed

Ashamed of  being lied to
Ashamed that she believed too
Ashamed for wanting more
of  the boy of  hundreds more.

Оля Андонова — X б клас
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Nothing is true these days. People are not true. They create a false reality, a 
false idea of  right and wrong, a false idea of  beauty, love, friendship, etc. They fight 
for peace. They destroy you if  you’re different. They encourage those who «fit in» 
and crush the ones who manage to escape the brainwashing media and politics. 
Those who stand against society are the ones who get spat on. It’s shameful to be 
a part of  this society. Each day I get more sure of  the fact that the world would 
be better off  without politics, media, religion and all that’s being poured into our 
heads every hour of  every day by all the people who make this world a plain hell. 
Why are we not fighting that? People are made to be different. We were made to 
stand out, to make a point and be true to it. We are destroying humanity day by 
day. We blame society for everyrhing, but we are part of  it, aren’t we? We make the 
society that we hate so much. So why don’t we change it?

Полина Иванова — IX и клас

Васил Пенев, X а
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Whisper
Cold nights,
lost fights
and the only whisper — 
«I love you»

Your hand on mine,
your lips on mine,
your whisper
«I love you»

Your painful eyes,
your crying eyes
blue, begging, whispering
«I love you»

A tear falls down my face
as I gasp for air in your embrace
when you whisper
«I love you»

Мария Чернева — IX б клас

When pain reaches the eyes
Painful green meets
suffered blue.
Her eyes are strong,
full of  beauty and truth.
His eyes are loving, wanting,
caring for her.
Her love is hidden,
but still real.
His love is painful,
but will heal

Мария Чернева — IX б клас
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