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Тази година се навършват 30 години 
от създаването на

Испанския отдел в гимназията.
Честит юбилей, скъпи приятели!
Бъдете все така вдъхновени като 
Дон Кихот, мъдри като Маркес и 

темпераментни като
Хоакин Кортес!

Симеон Дончев — ХII б
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Цветна
палитра

Стела Лечова — VIII l
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...
En el espejo hay un hombre blanco
Sufre, está escuchando
Canciones de amor muerto
Aproximándose a su cuerpo
La flor de un secreto
Obra extraordinaria
Frágil como una aria
Roja como su sangre
Iluminada por un sol excitante
Obra de pasión, pero
Solo una ilusión

Ана-Мария Сотирова — XI ж

IV:
… And as I realize it’s all a lie,
I’ll save my words for a last goodbye;
and try to memorize every wrinkle on your face,
the sunlight in your hair, the soft touch of  your embrace.
And in a blink, you’ll be gone
and I’ll be left yet again alone,
and whispering your name for a last time,
I’ll bury you deep inside, where you’ll be all mine.

Мария Чернева — X б
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Фар
В едно се сливат
безкрайната небесна шир
и вековното море,
където бесните вълни бушуват,
сякаш знак на мощта Посейдонова,
и пеят песни за митични същества,
за прелестни русалки,
за пирати, търсещи отдавна потънало съкровище,
за спящо в дълбините морско чудовище.
Там, където бяла пяна-пелерина от коприна,
се разбива в скалата,
окъпана в палитра на дъгата.

Самотен фар издига се високо сред зелена поляна,
изплела паяжина от глухарчета,
които чакат да бъдат отнесени в облаците.
Той е звезда Вечерница в тъмна нощ
и сирена в непрогледна мъгла.
Пази милион спомени
за безметежни дни
и за онзи първи огнен залез.
Той води изгубения моряк
по пътя към дома,
така жадуван и бленуван.

Сънувах.
Бягах през поляната зелена,
а около мен танцуваха сивите прашинки на глухарчетата.
Месецът изгряваше.
Старият фар отправяше зоркия си поглед към далечни светове.
Старият фар-покровител на всеки,
търсещ своя пристан щастие.

Анита Кацарска — X з



Устрем’ 2014

7

Не съм
Не съм сложно уравнение,
нито сума, която дължиш.
Нито пък съм мнение,
което вече не твърдиш.
Аз съм снимка, допир стар,
нещо преходно замряло,
един насила запален пожар,
едно ухаещо на мен одеяло.
Не съм със счупено крило,
нито със сърце закърняло,
аз съм нещо, което е било,
вечно нарисувано с бяло.
Не съм перфектен чертеж,
нито изкривена карикатура,
не съм и сложна литература,
която не умееш да четеш.
Не съм вечна — винаги за да се сещаш,
с усмивка на лице от смях,
не съм това, което усещаш,
щом попитам те «дали не бях?».
Не съм и музата ти красива,
нито в утрото ти росата,
не съм и нотката щастлива,
която намираш в самотата.
Аз съм среща и раздяла,
един последен смислен ред,
душата, която, след като умряла,
превърнала се във поет.

Полина-Десислава Батешкова — XII з
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Миг
Една секунда вечност,
далеч, далеч от света,
е всъщност миг човечност,
където мога да летя.
Нищо не знам и пак знам,
че от миг всеки се нуждае,
и върви мигът натам,
където вярата витае.
Има ли нужда от дилема,
щом мигът си идва сам?
И сам отива и отнема
спомена, че бил си там.

Приказки
Истинските приказки нямат край.
В приказките не съществува рай.
Реалност в приказките няма,
а реалността е приказка голяма.
Разказвачът все мени сюжета,
все по дума допълва в куплета,
разказвачът не плаче, не се смее,
той само да разказва умее.
Някой за чужди животи говори,
друг за свой живот се бори,
трети живеят и градят,
четвърти умират и рушат.
Разказвачът няма право на роля,
той може само да описва героя.

Полина-Десислава Батешкова — XII з
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Жената
Жената не от ребро бе създадена,
а от една красива, мощна сила,
която тъй лесно би се омърсила,
ако е болезнено предадена.
Жената не във сълзи би плувала,
а в една чиста нежност,
с която тъй лесно би се сбогувала
от чувството за непотребност.
Жената не в наивност би живяла,
а в една силна, непоклатима вяра,
която тъй силно би горяла…
тъй силно, че да пуска пара.

Полина-Десислава Батешкова — XII з
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Алчни
Консуматори грабят алчни
чужди надежди,
чужди емоции,
чужди мечти.
И пепел да бъдеш,
и нея ще вземат,
ще я разпръснат.
И капчица да бъдеш,
ще я изпият
или с нея ще се измият.

Хората всъщност…
Хората всъщност…
искат лъжи,
толкова, колкото
истината тежи.
Хората всъщност…
искат любови,
толкова, колкото
все не са готови.
Хората всъщност…
искат доброта,
толкова, колкото
стремят се към самота.
Хората всъщност…
искат симпатия,
толкова, колкото
гният в апатия.

Полина-Десислава Батешкова — XII з



Устрем’ 2014

11

Здравей, непознат!
Аз не те познавам, вероятно,
криеш се в тълпата карнавална,
остава името ти непонятно,
а усмивката ти — самохвална.
Очите ти зад маска скрити,
къде ли мога да ги зърна?
В тях сълзите дали измити,
щом ме видят, ще ги върна?
Сигурно ще кажа «здравей, непознат!»,
едва ли мене дириш…
сред тоя пъклен кръговрат,
моята песен ли свириш?
Моите мъки би ли споделил,
или в излишна суета ще скиташ?
Ако ли не — си подранил — 
и пак коя съм ще ме питаш.
Аз може би не те познавам
и май не е отредено…
не и в тоя свят, предполагам,
в който всичко е студено.

Полина-Десислава Батешкова — XII з

Ве
сел

ин
а 

Да
не

ва
 —

 V
III

 и
 



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

12

Измислена дъга
Измислената ни дъга,
уви, не беше в цветове,
от нея черното и бялото
превърнаха се в сиво,
сивото в калта.
Разбит цимент,
пропит в земята.
И къде са двата цвята?
Интересен фрагмент.
Цветовете са илюзии,
мънички мечти,
които в очите рисуваме,
за които вечно тършуваме.
Сиво, цвят ли е изобщо?
За слепите през очила.
Не, нямат нищо общо
с цветовете моите слова.

Ви
ли

ан
а 

Ди
ми

тр
ов

а 
—

 IX
 д



Устрем’ 2014

13

Безспирен конник
Умът ми е безспирен конник,
който гони своето копие.
Оръжието на своя избор,
оръжието на своята воля.
Хаотичните образи размиват
всичко построено, нарисувано.
Не ми трябва гума.
Не ми трябва дума.
Прашинка вяра.
Капчица надежда.
Копието пробожда, войникът пада.
Кръвта му възкръсва.
Душата му преодолява.
Прекосява.
Подминава.
Надгражда.
Все тъй жива.
Все тъй жадна.
Все тъй искрена.
Хаос в хаоса с хаос говори.
Чувствата са сенки, от които
не можем да се отървем.
Мечтите са подадената длан
на вселената.
Подареният шанс.
Силата е наша.
Силата е контрол.
Контролът е сила.

Полина-Десислава Батешкова — XII з
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Есенно листо
Листото окапа в шубрака,
понесе се леко, с финес,
полегна си там и почака,
поиска утре да му бъде днес.
И настъпи утро приветливо,
с лъчите изпари росата,
ала листото си остана сиво
и диреше си красотата.
Погледна оголения клон,
докато съхнеше спокойно
и в небето се надигна стон
от дървото силно и стройно.
Но пак се прероди на пролет,
разцъфна с безгрижие леко,
приготви се пак за полет,
в шубрака долу — надалеко.

Полина-Десислава Батешкова — XII з
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Разкази
с очакван

и неочакван край

Ива Карова — IX а
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Сърце
Беше минал вече месец, откакто убиха големия див мамут. Най-

грандиозната им победа. Но за тях това не беше изстрадано изпитание, 
увенчано с успех.

Те бяха странно племе. Вярваха, че мамутът е чуден дар от великите 
небесни божества. Принесоха в жертва най-прекрасното — кървавото му 
туптящо сърце. В този миг всеки беше благодарен и щастлив, всеки викаше 
и скачаше сам и с ближния си.

А днес заедно вървяха през тревите, храстите и дърветата на млада 
зелена гора. Търсеха утоление на глада и жаждата си. Телата им, доскоро 
кипящи от жива енергия, сега бяха изтощени. Но по лицата им се четеше 
любопитството на търсещи създания. За тях това дълго пътуване не бе 
божествено наказание, а само отрязък от безкрайното време.

Вождът на племето вървеше последен, за да предпази хората си от 
злите духове на подземния свят, които вечно ги преследваха. Беше оставил 
водачеството на младо момче с ловки движения, с поглед, винаги устремен в 
далечината, и душа, трептяща като криле на чучулига.

След дни и нощи по пътя съзряха пещера. Помислиха, че там ще 
нахранят мъчителния глад и ще напоят болезнената жажда. Пещерата 
беше дълбока и мрачна. Запалиха огън и разбраха, че е и безлюдна и 
суха. Но когато светлината се разля по стените, откриха чудновати форми. 
Заразглеждаха ги с любопитство, изучавайки линиите. Приближаваха се и 
се отдалечаваха, докосваха ги с длани и долепяха до тях лицата си в опит да 
разгадаят магическите знаци. За първи път разпознаваха красотата на това, 
което някога щеше да бъде наречено изкуство.

Племето беше живо и вдъхновено. Всеки запя и затанцува около 
червения огън, благодарейки на божествата за този изящен дар. Пламък бе 
лумнал в умовете и душите им.

Заспаха с изгрева на слънцето, забравили за глада и жаждата, които 
победиха телата им. Само младото момче остана будно. Когато видя, че над 
труповете се издигат духове, щастливи в своя еуфоричен ритъм, то осъзна, 
че не е само. Откри остър камък и върху стените на пещерата нарисува 
своето племе. А после затвори очи и сънува красиви безкрайни линии и 
едно огромно туптящо сърце.

Ана-Мария Сотирова — XI ж
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Здравей,
Ти сигурно не ме помниш. Нека ти припомня. Аз съм лампа. Нямам 

си име. Живея пред катедралата във Варна, точно на завоя до подлеза. Седя 
си там от много време. Всъщност не знам колко (късно се научих да броя), 
но съм доста стара.

Всеки ден стоя и гледам как хората минават покрай мен и ме подминават. 
Ама че са недружелюбни тези хора! Едно «здравей» не ми казват, камо 
ли да ме питат как съм. Но аз съм добре. Гледам ги отгоре и ги изучавам. 
Едни са високи, други — компактни, трети — широки, а някои са тънки. 
Ако трябва да се оприлича на човек, бих избрала «висока и тънка». Само че 
аз съм прегърбена. Всъщност някои от хората също са прегърбени. Не ги 
разбирам. Аз се прегърбвам, за да ги наблюдавам, а те защо се прегърбват? 
Какво толкова има под тях?

Има ги и едни с дефекти. Не знам защо не ги оправят. Дали пък те не 
искат? Когато погледна в крушките на тези с различията, виждам повече ток 
и заряд, отколкото имат другите. Може би това е хубаво. Може би жиците им 
са твърде много и затова тежат повече? Ох, не знам. Трудно е да запомниш 
всичките им функции. Често си сменят таблото с различно, но все пак 
подобно. Таблата си имат имена — радост, щастие, възхищение, болка, тъга 
(последните две не са от най-хубавите). Ако излагаш хората твърде много на 
слънце, обвивката им покафенява или почервенява. Честно да си призная, 
много са калпави тези хора. През зимата, когато паднат температурите, те си 
слагат няколко слоя обвивка и пият горещо масло (на такова ми прилича), 
за да не им замръзнат жиците и контролните табла. А лятото махат колкото 
могат повече пластове, за да не им се разтопят. Даже когато е най-топло, си 
седят вкъщи при климатиците. Ах, тези климатици! Четвърти братовчеди са 
ми, приятни машини. Но сега не говоря за тях.

На мен също ми слагат различни пластове. Това им е хубавото на 
хората. Обаче не се съобразяват, че лятото може и на мен да ми е топло. 
Вятърът ми завижда и през зимата прави всичко по силите си, да ги махне, 
но ако е по-топло — дори не си мърда пръста! Хе — хе! Нека го прави. Аз 
и без това съм създадена за по-тежки условия. Пък и това много прилича на 
игра! Ха — ха!

Е, сети ли се вече коя съм? Ти често идваш до мен и махаш тези слоеве, 
които другите налепят. Мен много ме боли, но ти го правиш бързо. После 
идват приятелите ти и ти си заминаваш, но пак се връщаш. Често мърмориш, 
че те закъсняват, но какво означава «закъсняват»? Смешна дума — «за-къс-ня-
ват».
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Когато си тръгнеш, аз много те хваля на часовника. Той си е един стар 
часовник и рядко говори — по една дума, когато голямата му стрелка сочи 
надолу, а когато е някъде нагоре — повече или пак толкова. Често се налага 
да му вадя думите с ченгел и точно когато набера скорост, той пак започва да 
говори малко. Какво да го правиш. Ама и той не е първа младост като мене.

Но чакай, аз те хваля и на колите, които спират на светофара близо 
до мен. Щом свърша, едни ми отговарят одобрително, набивайки клаксон, а 
други профучават и остават следи от гуми по асфалта за теб (като послание), 
а ти винаги ги забелязваш. За жалост наскоро подмениха частите на асфалта 
и ще трябва пак да оставят следи от гуми. Жалко, преди имаше толкова 
много!

Пиша ти това писмо, за да знаеш, че аз оценявам всичко, което направи 
за мен! Никой не е правил толкова много! Благодаря ти! Всъщност това 
писмо е и сбогуване. Надявам се да не се сърдиш. Дойдоха преди няколко 
дни едни мъже, от по-широките, и казаха, че е време да си ходя. Къде ли 
ще ме отведат? О, не знам, но много ми се пътува! Толкова време гледах 
как всичко около мен се движи — автомобили, човеци, преместиха се дори 
някои работилници (като онази за пилешки крилца отсреща). Може би ще 
бъда като онази небесна лампа, която се движи и свети през деня, а през 
нощта оставя работата за нас. Дали е възможно?

Е, аз си тръгвам! Моля те, прави компания на часовника от време на 
време и не му се сърди, че не говори много. Той също има гайки, както всички 
други! Смажи ги с думи — вие нали така правите? А ако се случи да минеш 
пред катедралата и да видиш мястото ми празно, не тъжи за мен! Погледни 
нагоре и ще ме видиш да осветявам пътя ти през деня. Ще направя всичко 
възможно това да стане! И все пак аз винаги ще те помня, където и да отида! 
Страхувам се само, че на моето място ще сложат друга лампа и ти няма да 
забележиш смяната… Но ти ще разбереш, нали? Все пак оставих това писмо 
точно там, където винаги идваше да ме посещаваш. Надявам се вятърът да не 
се заиграе и с теб.

С любов и най-добри пожелания,
Лампата пред Катедралата

П. С.: Бъди така добър и с другите лампи! Не забравяй — всички си 
имаме гайки!

Боряна Димитрова — IX з
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Сънища на село
Всяко лято Митко ходеше на село. Там той прекарваше един месец 

при баба си и дядо си. Сутрин дядо му Иван си слагаше сламената шапка, 
взимаше един вързоп, в който имаше вода и обяд, и извеждаше козите да 
пасат. Докато обикаляше поляните, той се спираше от време на време под 
сянката на някое дърво и дялкаше най-различни фигури. Имаше пълен 
сандък с дървените си творения, а някои от тях украсяваха къщата. Втора се 
будеше баба Калинка. Обличаше се и отиваше да вземе хляб и каквото още 
ще й трябва за дневните гозби. Щом се прибереше, тя събуждаше Митко за 
закуска. Винаги му оставяше чаша прясно мляко или чай от билките, които 
дядо му събираше през деня, и домашен мед.

Тази четвъртъчна сутрин всичко си беше както винаги. За закуска беше 
сложена чиния, отрупана с мекици, голяма буца козе сирене, сладко от ягоди 
и все още димяща чаша с чай от лайка.

Цял ден навън валя 
летен дъжд, а облаците 
скриваха слънцето. 
Птичките прелитаха от 
време на време, от гнездо 
на гнездо, все едно си 
ходят на гости. Митко 
си остана вкъщи, за да 
си играе с дървените 
фигурки, като не забрави 
да помогне на баба 
си с почистването на 
граха. Докато повечето 
деца предпочитаха 
да се занимават със 
своите неща, Митко 
не пропускаше случай 
да помогне на баба си. 
Понякога дори ходеше 
по цял ден сред полята с 
дядо си. Когато слънцето 
по обяд напичаше по-
силно, те сядаха под 
някое дърво, където 
обядваха. Мекици с 
малко сладко, зелени Ст
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пиперки със сирене, самун хляб с парче салам и кашкавал. След това дядо 
Иван изваждаше малко цилиндрично парче дърво и остро ножче. Можеше 
да не мръдне с часове и само да седи и да си дялка. Привечер дядо му се 
прибра, мокър от дъжда.

— Виж какво ти направих днес, Мите — каза той, като му подаваше 
една дървена козичка.

— Мерси, дядо. Много е хубава!
След като се навечеряха, баба му и дядо му си поговориха малко, докато 

Митко си играеше с козичката и се приготвяше за сън.
— Лека нощ, Митенцето ми! — каза баба Калинка, докато го завиваше. 

— Приятни сънища! — и го целуна по челото.
— Лека нощ, бабо! — тя загаси лампите.
Митко не бе казал нито на майка си, нито на баща си, нито пък на баба 

си и дядо си, че вечер му беше малко трудно да заспи. Дори да беше изморен, 
съзнанието му беше будно и пред него се редуваха най-различни картини. За 
да заспи, си измисляше различни сюжети. Вярваше, че всеки се приспива по 
подобен начин и когато майка му и баща му си лягат, взаимно си разказват 
истории, докато заспят.

Чудеше се какъв да е сценарият тази вечер. Въпроси прелитаха в 
главата му, докато накрая се спря на въпроса: Ами ако нямаше слънце? За да 
няма слънце, си мислеше той, трябва да е много студено. Ами какво правят 
баба и дядо в този голям студ? Започна да си представя цялото небе, закрито 
от големи облаци, прелитащи снежинки над селото. То си беше същото, 
но вместо къщи всички си имаха иглута. Решил, че днес е неговият ден да 
разходи козичките, той тръгна през снега с тях. Скоро Митко излезе заедно 
със стадото си от селото и започна да си представя полята, когато е наваляло 
сняг. Никога не бе идвал на село зимата.

Често му се случваше, докато създава тези свои светове, да заспи и 
тогава сънят му продължаваше фантазията. Митко вече спеше, щом навлезе 
в полето. Вървеше по една отъпкана пътечка, а козите го следваха. Снегът 
валеше бавно. Наоколо беше пусто и бялата покривка скърцаше под краката 
му. На моменти някоя от козите се спираше да разрови снега и изяждаше 
появилата се трева. Митко продължаваше да върви спокойно, гледайки 
горичката в хоризонта. Както се бе загледал, забеляза, че една от козите бяга 
към дърветата. Какво щеше да каже на дядо, ако я загубеше? Обърна се към 
козите зад него и им каза:

— Прибирайте се вкъщи, а аз ще я догоня.
Незнайно как, те явно го разбраха и потеглиха обратно към селото. 

Митко се затича, за да настигне козата, която вече се бе загубила някъде 
сред гъсталака. Той навлезе сред дърветата, вървейки по следите на козата. 
В началото гората беше рядка, като, колкото по-дълбоко влизаше Митко в 
нея, толкова по-гъста ставаше тя. Козата бе направила всевъзможни завои и 
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той най-внимателно вървеше по нейните следи, но в един момент ги загуби. 
Беше останал сам, без да знае как да се върне или накъде да продължи. 
Беше се загубил, а вечерта бързо се спускаше. Вятърът се засилваше. Докато 
вървеше, имаше чувството, че някой го наблюдава, но щом се обърнеше, 
нямаше нищо освен дървета. Митко се спираше да помисли, въртеше се 
в кръг и се затичваше, но нямаше ни най-малка идея как да се измъкне от 
гората. Никой не отговаряше на виковете му. Вървеше вече от много време 
и не можеше да продължи, а дори и да можеше, в гората бе тъмно като в рог 
и не виждаше нищо. Митко се сви в тъмнината, затвори очи и се разплака 
тихо в снега. Искаше да се върне… къде? Вече не си спомняше. Обхвана го 
паника и рязко отвори очи.

Беше се изпотил, когато отвори очи, и се сети, че е в леглото си. Видя 
слънчевите лъчи, които влизаха през прозореца. Дървената козичка от дядо 
му беше до леглото, а самият той сигурно вече бе извел стадото на паша. 
Баба Калинка отвори тихо вратата:

— Митко, време е да… а, вече си буден. Хайде, ставай да закусваш.
Юлското слънце отново бе изгряло над селото.

Христо Калоянов — XI а

Трета глава
Петдесетте години бяха златната ера на холивудските филми. Хенри 

Уитъкър беше сценарист от двадесет години и шумът на Холивуд вече 
достигаше до него. Беше оставил петнадесет филма зад себе си. Не бяха много 
за тези години, но два от тях бяха номинирани за Оскар, а трети дори беше 
спечелил наградата. Живееше в широка къща на два етажа с градина, басейн 
и малък бар, където сядаха, когато приятелите му от индустрията се отбиваха 
да го видят. Имаше един брак за няколко години в началото на кариерата си, 
когато светлините на Холивуд блестяха ярко в очите му. От този брак имаше 
две деца. Тях бе осигурил с тлъсти банкови сметки, които щяха да получат, щом 
навършат пълнолетие. Никога не беше отделял особено внимание на децата 
си. Работата запълваше цялото му време. Въпреки това бе усетил липсата на 
жена до себе. Затова се бе оженил за една французойка на име Мишел, която 
беше включил в няколко от филмите си. Сигурно без тях никой нямаше 
да знае името й, а само щяха да я виждат по рекламите. Красиво бяло лице, 
чипо носле, къдрава черна коса. Френският акцент придаваше комичност на 
ролите й дори когато те бяха сериозни. В началото се отнасяше с внимание 
към занаята, но след няколко успешни филма започна да прави работата на 
режисьорите ад. Хенри не беше режисьор, а сценарист.

Беше краят на май и слънцето залязваше над хоризонта. Хенри седеше 
на бара с чаша уиски с лед.
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— Ça va mon cher? Какво ще правим тази вечер?
— Имам работа тази вечер. Ти излез.
— Няма ли да дойдеш? Нали знаеш Гарсия Испанеца? — новоизгрял 

сценарист, който разнообрази американското кино, като включваше 
типични испански елементи във филмите си: фиести, матадори, сангрия на 
плажа. Нищо особено, но беше доходоносно и заслужаваше да се отбележи 
в Холивуд.

— Работя върху нещо ново. Ти сигурно искаш да отидеш, но аз няма 
да дойда.

— C’est dommage mon cher. Никога не идваш на големите забави. 
Какво да правя без кавалер?

— Сигурно ще се оправиш.
— Нямаш ли нищо против?
— Не особено.
— Bon. Ще ти се обадя по някое време.
— Поздрави Гарсия и се извини от мое име.
— Сигурен ли си, че няма да дойдеш… добре. Au revoir mon cher!
Врътна си френското дупе и замина. Нямаше съмнение, че спи с някои 

от тези нови кинозвезди и не само с тях. Хенри нямаше проблем с това. Тя 
беше млада и красива, а той вече нямаше енергия за подобни занимания, 
особено ако искаше да продължава да пише.

Той беше спрял да гледа филми. Считаше ги за моментно удоволствие 
на мнозинството, което да го занимае с измислените проблеми на героите. 
Не отричаше, че продължават да се правят добри филми, но той вече не 
пишеше такива. Сипа си още една чаша уиски и запали цигара. Слънцето бе 
залязло, но слънчевите лъчи още се бореха за място в небето.

Прислужникът се приближи откъм къщата.
— Колата Ви очаква, сър. Веднага щом заминете, ще се занимая с 

приготовленията за мадам Мишел.
— Много добре, Джоузеф. Надявам се да се видим скоро.
— Ако позволите, бих казал същото, сър.
— Довиждане, Джоузеф.

Когато на следващия ден Мишел се прибра, върху стъклената масичка 
в дневната имаше голям букет и кратко писмо, в което Хенри й казваше, че 
заминава по работа и не знае кога ще се върне. През това време тя можеше да 
разполага с къщата, както пожелае.

Същата вечер, в Южна Испания, Хенри Уитъкър се настани в малка 
стаичка, която той с усмивка нарече «моят нов дом». Той беше заминал за 
Испания, за да напише първия си «велик» роман.

Христо Калоянов — XI а
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Изгубен
Това беше той в този момент. Не самотен, нито нещастен, нито 

разбит. Просто изгубен. Както когато излезеш от вкъщи, отидеш в гората и 
започваш да се луташ из дърветата. Всичко е красиво, чувстваш се свободен, 
като диво животно, неподчиняващо се на никого. Без господари, без шефове. 
Той тичаше освободен от планината върху себе си. Беше щастлив в това 
свое изгубване. Изгубването на всичко, което го преследваше и с което бе 
отраснал. Далеч от дома си, далеч от всичко. Но щастлив.

Колко време мечтаеше просто да изчезне и да се изгуби. Ходеше по 
пътечките, усещаше лекия вятър по лицето си и се усмихваше.

След това се озова на 
брега на плаж, който му се 
стори познат. Но ,разбира се! 
Та точно тук идваше, когато 
беше малък и баща му все 
още не ги беше забравил. 
Камъчетата, мидичките, 
вълните, вятърът, водата… 
Всичко бе същото. Обичаше 
този плаж. Седна до една 
тревичка, отделила се от 
другарите си, и се загледа в 
нея. Красиво се полюшваше 
в ритъм с мислите му. 
Харесваше му. Той започна 
да й разказва за живота 
си. За детската градина, 
за училището, за първата 
си тинейджърска любов. 
Тревичката го слушаше и 
кимаше в съгласие всеки път, 
когато той развълнувано 
стигаше до някаква много 
интересна част от разказа 
си. Той  замълча. Попита я 
защо и тя не разкаже за себе 
си. Сигурно е трудно да си 
тревичка в пясъка. Хората Ра
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могат винаги да минат, да не видят красотата й и да я стъпчат. Попита я дали 
не се страхува. Тя кимна в съгласие. Каза с лекото си полюшване, че малко 
я е страх, но все пак не съжалява, че е израснала там. Ако се беше родила и 
имаше избор къде да бъде, пак би избрала там. Подшушна му развълнувано.

Виждаш ли, тя беше влюбена в морето. Беше влюбена във вълните му, 
в отблясъка на луната през нощта. Говореха си постоянно. Той й разказваше 
за небето преди милиони години, за хората, които влизат, за да се наслаждават 
на топлината му през лятото. За птиците, които спират, за да си поемат 
дъх от дългото летене. Тя се поклащаше в съгласие и го обичаше с цялото 
съществуване на малкото си стръкче. Само тя го разбираше. Камъните, 
които лежаха лениво на брега, не го слушаха, бяха студени, въпреки че бяха 
напечени от слънцето. Не се интересуваха от нищо, освен от това да се 
наблюдават и да чакат някой да ги премести или да седне отгоре им. Бяха 
егоисти. Но тревичката го обичаше. Морето също я обичаше. Беше писано 
да бъдат заедно. Самотно стръкче трева, изглеждащо загубено и самотно 
сред километрите плажна ивица, далеч от другарите си — растения. Но 
бе щастлива. Имаше най-красивата любов. Той я слушаше омагьосан от 
историята и се замисли как нещо, което на пръв поглед е просто огромна 
вода и трева, всъщност може да е символът на всичко, в което той вярваше 
и се бореше всеки ден. Той беше стръкчето трева. Свободата беше неговото 
море. Вятърът беше неговата любов. Така наречените му близки бяха 
камъните, неспособни и неискащи да го разберат.

Той беше щастлив със своята свобода, със своето собствено море. 
Усмихна се, наслаждавайки се на красивата гледка. Не му трябваше нищо 
друго. Най-красивите и ценните неща са най-прости. Той беше освободен 
от слепотата на хората, които бързат за работа, бързат за семейство, бързат, 
за да спечелят пари, да отидат до магазина, да напазаруват, да се приберат 
уморени и да заспят. Той беше свободен от сложния свят на големите. И 
беше щастлив. В този момент, той, морето, стръкчето трева и вятърът бяха 
най-свободните и красиви същества.

Ралица Иванова — XI и
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Среща
Наистина беше прекрасен. Най-прелестното човешко същество, което 

някога бе виждала, ако изобщо бе човек. Струваше й се някак нереален, не 
бе възможно един обикновен смъртен като нея да бъде толкова красив. Той 
й се усмихна чаровно и й протегна ръка, на която проблясна масивен златен 
пръстен с гравирана буква А.

Краката й сякаш сами я поведоха към него, без да се интересуват от 
това, дали желанието й бе да ги последва. Тя неуверено пристъпи към него, 
все още потънала в нещо като транс, сякаш зашеметена. Той се усмихна 
още по-широко. Кичур непокорна коса падна пред очите му, но той не си 
направи труда да го премести. Веселият му дяволит поглед се бе вкопчил в 
нейния, който, от своя страна, бе любопитен, ала леко объркан.

Тя бавно прекоси разстоянието, което ги разделяше, докато не застана 
точно пред него. Протегнатата му ръка се смъкна безшумно и остана отпусната 
до тялото му. Беше с цяла глава по-висок от нея и тя изведнъж се почувства 
мъничка, крехка и незначителна. Стояха лице в лице. Тя се вгледа в двете 
дълбоки яркосини езера, излъчващи в същото време такава загадъчност, но 
и пълна откровеност, че за миг й се стори, че е на път да потъне.

— Кой си ти? — попита тя, останала без дъх, сякаш току-що бе 
пробягала километри или някой така я бе халосал, че беше изкарал всичкия 
й въздух. — Какво си ти?

Прекрасната му усмивка се измени, струваше й се, че едва се сдържаше 
да не избухне в смях. Той въпросително повдигна вежда и наклони леко 
главата си на една страна. Движението накара непослушния кичур коса да 
пробяга по високото му чело, търкулвайки се настрани и откривайки очите 
му. Тя видя, че макар да бяха сини, в тях имаше зелени и сребристи нишки, 
почти незабележими с просто око.

— Е, хайде малката, не ме ли позна? — разсмя се той. — Недей така, 
ще взема да се обидя — каза той шеговито, но зад насмешката му тя долови 
и още нещо, което не успя да различи.

Намекът му съвсем я обърка. Беше сигурна, че не са се срещали преди, 
бе напълно невъзможно да забрави някого толкова… неземен като него. 
Неземен, това бе най-точната дума. И все пак, тогава защо се чувстваше така 
странно привлечена от него? А и тези очи… струваха й се така познати, 
сякаш ги бе виждала и преди, но споменът бе неясен, с размити очертания, 
все едно ги бе гледала през дантелена завеса. Може би е било в някой сън, помисли 
си тя, или пък сън в съня.

Докато тя трескаво размишляваше, той я наблюдаваше с изражение, 
което бе смесица от интерес и огромна привързаност. Макар и тя да не 
подозираше, той знаеше точно какво се случва в главата й в този момент. 
Познаваше я толкова добре, по-добре от нея самата, че беше способен да 
отгатне всяка нейна мисъл. Полъхна лек ветрец, който накара една тревожна 
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нотка да се прокрадне в ума и в сърцето му, карайки го да се намръщи само 
за миг, но той бързо я прогони.

Тя отново впери очи в неговите, те я привличаха като два мощни магнита 
и за момент страшно й се прииска да го целуне. Той я гледаше по странен 
начин, сякаш я виждаше за пръв път, а от думите му ясно бе проличало, че 
съвсем не е така. Погледът му, в който се четеше безмерна обич, я накара 
да се почувства неудобно и това й даде нужните сили да откъсне очи от 
неговите и да погледне надолу. Той очевидно не бе съгласен, тъй като миг 
по-късно тя усети топлата му ръка върху бузата си и неволно вдигна поглед. 
Не можеше да разбере защо се чувства така — сякаш никога не го е срещала, 
а го познава и напълно го разбира; сякаш никога не са разговаряли, а му има 
пълно доверие; сякаш дори не знае името му, а вече е влюбена в него.

Не знаеше как, нито откъде, но бе убедена, че и той чувства същото 
и един негов поглед бе достатъчен, за да се увери, че е права. В далечината 
прокънтя камбанен звън. Прекрасните сини очи се откъснаха от нейните 
и се стрелнаха по посока на звука. Тя усети притеснението му, сякаш беше 
нейно собствено. За миг не разбра, но в следващия момент почувства как 
вятърът, който неусетно се бе усилил, започна да я тегли назад и две силни 
ръце се увиха около талията й.

Тя го погледна разтревожено, търсейки в погледа му отговор на 
неизречения си въпрос. Какво става? Вятърът разроши косата му и красивите 
му къдрици паднаха като завеса пред очите му. Той й отвърна с тъжна 
усмивка.
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— Викат те — каза той, но вместо да я пусне, той само затегна хвата си 
около кръста й. — Трябва да тръгваш.

Тези думи бяха изречени спокойно, но въпреки това тя почувства 
цялата мъка, таяща се в тях, и тя я прободе право в сърцето. Обвивайки ръце 
около шията му, тя се притисна в прегръдките му, затваряйки очи, и усети как 
сълзите напираха зад стиснатите й клепачи.

— Не може ли да остана? — попита тя с дрезгав глас, който прозвуча 
леко заглушен от ризата му. Чуваше как камбаната продължава да бие, а 
вятърът ставаше все по-силен и единственото нещо, което я възпираше от 
това, да не полети, бяха ръцете, придържащи я здраво към тялото му. Усети 
как той се усмихна, допрял буза в косата й.

— Иска ми се да можеше, мила, но още не е дошло времето — отвърна 
й той, отдръпвайки се леко, за да може да я погледне в очите. — Но спокойно, 
пак ще се видим — добави той, като изтри една сълза, търкулнала се по бузата 
й и й намигна закачливо. После изведнъж стана сериозен. — Обещавам! — 
прошепна той, целувайки я по челото. — Ще те чакам.

Думите му излъчваха такава искреност, че тя мигом се успокои, убедена 
дълбоко в себе си, че това не е последната им среща. Усети как ръцете около 
талията й, котвите, които я задържаха, бавно разхлабиха веригите си и тя бе 
понесена от вятъра, като в последния момент, преди да изгуби любимия си 
от поглед, й се стори, че видя зад него големи бели криле.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Тя бавно отвори очи и видя над себе си чистобелия таван. Осъзна, 
че лежи по гръб и понечи да стане, но движението й причини болка и тя 
отново тупна върху белите чаршафи. Чувстваше се някак замаяна и слаба. 
Преди да успее да се огледа наоколо, чу как вратата изскърца и една жена на 
средна възраст с бяла престилка влезе в стаята. Щом видя, че е будна, тя се 
усмихна.

— Добре дошла, скъпа! — каза тя с ласкав тон, като се приближи към 
леглото и й помогна да се облегне на меките възглавници. — Доста време ти 
отне да се върнеш, но ти си боец, нали така?

— Къде съм? — попита момичето, едва разпознавайки собствения си 
глас.

— В болницата, миличка. — каза жената, която очевидно бе медицинска 
сестра, докато й наливаше чаша с вода от една кристална кана, стояща до 
леглото. — Вземи, сигурно си жадна.

— Какво стана? — въпросът внезапно й се стори неимоверно познат, 
сякаш го беше задавала вече, но бе отправен към другиго. Но към кого? Тя не 
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можа да се сети, в главата й бе пълна каша.
— Претърпя ужасна катастрофа — отвърна сестрата и изражението на 

лицето й помръкна. — Мислехме, че няма да оцелееш. Но, както вече казах, 
ти си боец! — тя направи кратка пауза и пак се усмихна. — А може и някой 
ангел да те е изпратил обратно, кой знае? Вземи! — каза тя, като постави 
чашата с вода в ръцете й.

Думата ангел сякаш отключи съзнанието й и разплете обърканите й 
мисли, подобно на кълбо прежда. В ума й изведнъж изплуваха камбаненият 
звън, силният вятър и ръцете, от които бе така рязко отскубната. Образът му 
бе кристално ясно запечатан в главата й, сякаш се намираше точно пред нея. 
В този момент всичко й се изясни.

— Ще те оставя да поспиш — каза сестрата, щом забеляза изражението 
на лицето й, като помисли, че просто информацията й е дошла в повече. 
— Нужна ти е много почивка — добави тя и излезе.

Момичето дори не чу как вратата се затвори след нея. Единственото, 
което виждаше пред себе си бяха двете дълбоки сини очи, в които се четеше 
такава безкрайна нежност и любов, че без да усети, нейните собствени се 
изпълниха със сълзи. Не искаше да е тук, единственото, за което копнееше, 
бе да бъде обратно в обятията му. Каква глупост, нали? — помисли си отчаяно; 
та тя дори не бе съвсем сигурна, че всичко това не е било само сън, прекрасна 
фантазия, родена от изтормозения й мозък вследствие на травмата. Тя силно 
разтърси глава, сякаш за да прогони злата мисъл, и кестенявата й коса се 
разпиля на вълни по раменете й. Не й се искаше да повярва подобно нещо и 
въпреки всичко умът й й натякваше, че няма друго разумно обяснение.

Тя стисна с две ръце стъклената чаша и чу как нещо иззвънтя, сякаш 
метал се бе ударил в кристала. Поглеждайки надолу, тя за малко не извика 
от изненада. Там, на средния пръст на дясната й ръка, блестеше масивен 
златен пръстен с гравирана буква А. В този миг мелодичният му глас зазвуча 
в ушите й, повтаряйки едни и същи думи отново и отново:

Ще те чакам…

Йоана Костадинова — ХІ и
В испанския си вариант този текст участва в Литературен конкурс за 

кратък разказ (Concurso Literario de Relatos Breves «Eugenio Asensi»)
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Гонг. Гонг. Гонг.
(със съкращения)

Не съм от хората, които качват пътници на стоп. Като таксиметров 
шофьор си имам принципи.

Но като писател имам нужда от муза. От обект.
Писането е висша форма рак. Душата мутира. Започваш да мислиш в 

описания, сцени и образи. Съзнанието кърви, мас на депресия стяга сърцето, 
душата чезне. Докато не запишеш, докато китката ти не се схване, а очите 
— не запарят.

Затова и половин миля след зелената табела, която оповестява началото, 
в случая — края — на град Чикаго, качвам жена, млада, в колата си. С червен 
потник, жълти бермуди и маратонки. Усмивката й е заразна.

— Жаклин дьо Морие, сестро. — Накланя глава. Бенка трепка в края 
на лявото й око. Кърпа на черепи, забучени божури вместо очни ямки, стяга 
челото й сламената й коса.

Потеглям по пустото шосе.
Аз:
— Красиво име. — Опит за усмивка. — Подражаваш на Бога.
Проблем при много писатели е, че са асоциални.
Жаклин:
— Я пак?
Аз:
— О! «Жаклин». «Подражаваща на Бога», това означава.
Червенина се разлива по изпитите ми скули. Проклинам тънката си 

кожа с безполезния шоколадовосветъл загар върху й.
Аз:
— Аз съм Лара. Делински, Лара Делински.
Тя се смее. Тръсва глава и рус кичур пада между черните й вежди.
— Е, приятно ми е, Лара Дел’ски. — Подава длан. Ръкуваме се. 

Луничавата й ръка обхваща моята в тролска хватка. Ролята й на доминант ме 
кара да се чувствам беззащитна пред манипулация. — И… «Лара» има ли си 
значение?

— Аха. — Издърпвам ръката си под претекст да сменя скоростите. 
Колата мърка. — «Закрила», «красива», «известна»…

Смехът й се понася из купето.
Миниатюрна част от съзнанието ми стигна до извода, че Жаклин дьо 

Морие не се смее с мен. Смее се на мен.
Червенина гори врата ми, става по-задушно и от пещта на Хефест, 

докато е ковял щита на Ахил.
— Накъде? — питам я.
Жаклин вдига свита в правоъгълник карта с бели нишки с жълто-
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зелени петна и почуква слепоочието си с нея.
— Накъдето ме отвее вихърът. — Усмивка. Трапчинки. Очи, по-ясни 

от небето във Финикс. — Ти?
Аз:
— Нямам идея.
Дразни ме фактът, че премълчава историята си. Искам да чуя историята 

й. Искам.
Обицата на веждата й пуска искри. Розова е. Розово блестящо кълбо. 

Докато разговорът продължава, се хващам: ще говоря на обицата.
Жаклин отвръща на втренчения ми поглед и прекъсва речта си за 

климата в Илинойс:
— От опал* е. — Усмивка.
[* Камъкът опал свети при нагряване. — Б.а.]
А като писател зная, че опалът свети, ако притежателят му е жив.
Бузите ми бълбукат в засрамено червено.
Жаклин:
— Колко е топло…
Аз:
— Гладна ли си?
Жаклин мълчи.
Аз:
— Виждаш ли бензиностанцията вдясно от платното? Можем да 

похапнем. Не съм хапвала от ранна сутрин, а вече е следобед.
Устните й изпускат проточено «аааа». Погледът й трепва върху очите 

ми, наблюдавам я. Колата ми забавя ход.
Жаклин се смее в дрезгав алт.
***
Сградата наподобява пикиращ към небосвода сокол. Спирам жълтата 

си Гълъбица, марка «Пежо», между маркета и тунелите за обслужване «Дизел», 
«Бензин», «Газ».

Кръстила съм я «Гълъбица» с надеждата, че и тя като едноименните 
птици е благословена*. Хората в LA й викат «такси».

Жаклин слиза, колата изхълцва «тъп» при отварянето на вратата. 
Слизам и аз.

Влизаме. Жаклин говори за тъжната музика, пълзяща по тавана 
на супермаркета. Водя я, тази непозната жена с нисък смях, към сектора 
Фастфут.

Аз:
— Аз плащам.
* Легендата твърди, че докато Св. Богородица бягала с Младенеца, се скрила в 

пещера. Паякът оплел паяжина около входа, а гълъбът снесъл яйце върху създадената мрежа. 
Преследвачите й помислили, че пещерата е необитавана от дълго време. Подминали. Затова 
се говори, че гълъбът и паякът са благословени. — Б.а.
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Жаклин:
— Трябва да 

пишкам.
Жаклин чака на 

опашка пред единствената 
женска тоалетна. Докато 
тресе тяло в такт с 
мелодията, погледът й 
хапе с вампирска грация 
гърбовете на хората пред 
нея.

Гледам тъжно 
тетрадката пред себе си с 
химикал в ръка. Капачката 
му стои счупена до китката 
ми. Думите «Проект 
«Кевин Морган трябва да 
умре»: сюжет», страдат от 
затлъстяване.

— Екзорсизъм. 
— Подсмърквам над 
картонената чаша кафе. 
Тъмна пара се люшка в 
нишка под лицето ми 
като дъха на умиращ 
дракон. — Ще направиш 
екзорсизъм на учителката 
по математика.

И някой щеше да го снима.
Брилянтно… нали?
В момент на размисъл разбърквам напитката. Кафеникава като 

изтъркана подвързия от кожа. Отпивам и отново се взирам в Жаклин. Хм. 
Но учителката по математика няма да се даде така лесно.

Жаклин е в тоалетната.
Отмъквам си пакетче пчелен мед, за да може пръстите ми да мачкат 

твърдия найлон, ужасени пред алтернативата да останат празни. Напрежение 
във фалангите, скованост, треперене… колко, колко сладка — на моменти 
твърде сладка — и тръпчива на вкус агония за писателската ми душа.

Но не съм готова да пиша.
На разстояние два стола от мен сяда чернокос младеж. Тъмната брада 

блести върху жълтите му бузи.
Докато чакам Жаклин да се присъедини, в гърдите ми клокочи страхът, 

че моментното ми настроение — раздразнение, граничещо с бяс — ще 
саботира мелодията на разказа, който планирах да завърша днес.

Ра
ли

ца
 Е

вт
им

ов
а 

—
 IX

 з



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

32

Който трябваше да завърша. Днес.
Познавам се. Игнорирам сроковете и се уповавам на тръпката да пиша, 

обляна в цветовете на последния залез преди края.
Но се паря често — притеснително често.
Хората като Жаклин дьо Морие са необичаен начин да си спечеля 

надпреварата с времето. Трябва да я накарам да яде, мисля си. Да я забавя, да 
я опозная.

Жаклин:
— Какво си взе?
Аз:
— Кафе. — Тя сяда на стола до мен и взима менюто с кафява подвързия. 

Свалила е кърпата си за глава. — Черно.
Но Жаклин не си поръчва нищо. Ругая наум.
Музиката спира и мъжки жизнен глас оповестява, че към Чикаго се 

запътва буря.
Жаклин:
— Да му се не види. Чу ли това?
В полето отвън просветва светкавица. Броя до десет, преди гърмът да 

достигне ушите ми.
Жаклин:
— Да тръгваме? — Погледът й стиска шията ми, както ръката й се 

сключи около моята, потна при запознанството ни.
— Добре. — Въздишам. Мръщя се в опит да прогоня омразата към 

собственото си малодушие. — Накъде?
— Леля ми Пери има вила в близост до шосе «Чикаго Скайуей». — 

Засмива се, гушата й трепва.
Незнайно защо си напомням, че лютият ми спрей спи в етночантата 

до мен, а под седалката в «Гълъбица» се таи малък, купен отдавна по законен 
път пистолет.

***
Пътят е от тъмен, ронлив асфалт, с дупки. Равните поля отстъпват пред 

избуяла трева. Висока трева. Воднистозелените й пипала галят прозорците 
на Гълъбица.

Жаклин отмята кичур коса зад ухото си, усмихва се и бадемовите й очи 
попиват пейзажа отвън илюминаторите.

Аз:
— Леля ти, изглежда, обича уединението.
Жаклин:
— Също като мен. — Усмивка.
Небето придобива масленосив цвят. Бяла ивица се промушва по него, 

чувам проточено свистене на самолет.
Телефонът напомня с вълчи вой за себе си и социалния ми живот. 

Мръщя се на огледалото за задно виждане. Там, на задните седалки, подскача 
чантата ми. Воят пречи на подозренията ми а ла «Кой може да е?» да нахлуят 
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в съзнанието ми.
Аз:
— Ще подържиш ли волана?
— Аз ли? — Жак квичи. Щипка шок, секунди да втаса… Смях изпълва 

купето. — Господи, не съм пипвала кола. — Потрива длани и върховете на 
пръстите й тупат кормилото.

Аз:
— По-здраво.
Воят добива облик на пискане. Пискането набира интензивност, по-

бързо, по-шумно.
Жак изпълнява. Желанието да се убедя в силата на хватката й хрущи в 

ръцете ми. Разперени към чантата.
Защото се задава завой.
Жаклин:
— Знаеш ли, по-хубаво е и от секс за една нощ.
Бързам да докопам чантата.
Жаклин:
— Секс за една нощ. Затова избягах от леля. Нали знаеш, ааа, да счупиш 

оковите, бас държа, че пак ще се чупя от оная мръсна дупка…
Присветва, показалецът ми близва пайетите на чантата, аз мърморя, 

Жаклин мърмори:
— Ще отнеме само с…
— Да ме беше качил някой с…
Гърмът заглушава двете ни. Заглушава и писъците. Заглушава и 

свиренето на чакъл в калниците на колата, и «бум… грх»-а при сблъсъка на 
гумите с тяло.

Обръщам се. В далечината присветва отново. Второ «бум». Второ 
«грх». Чуваме два гръма. Пищя. Кратко и накъсано.

С частица разум зървам, че върху кормилото няма ръце. Гумите 
трепват, въртят се, воланът ги следва. Секунда. Ръцете ми, потни и сковани, 
се стоварват върху кормилото. Колата излиза от пътя. Цопва в езеро.

Езеро.
Колата изгасва.
Ах, Дево Марио, Иисусе Христе, късмет.
Жаклин продължава да пищи. Хвърлям поглед на огледалото за задно 

виждане.
Тяло. Черно, прегърбено. Тяло.
Бъди куче, бъди куче, бъди куче.
— О, Боже! — Човек е.
С трепереща ръка отварям вратата. Дразня се от хриповете на страх, 

които плюе Жаклин. Водата нахлува, скачам навън. Вървя към черната 
бабуна върху пръста. Имам чувството, че ако забързам, ще се сгромолясам 
и обеля нос.

***
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Извратената Съдба е 
поднесла чернокосия красавец от 
маркета под гумите ми. Познавам 
го по дрехите и пръстена на 
показалеца му.

Лицето и гърдите му са 
премазани. Гръдният му кош бе 
наквасен с жълтеникава течност. 
Бедрата — счупени като на вуду 
кукла. Присвивам очи, виждам 
как кръвта му пулсира.

Чакай, чакай, чакай.
От вътрешността на дясната 

му ръка, предмишницата, ми се 
хили червен дракон, татуировка. 
Шипове се издигат от муцуната 
до края на опашката, люспите 
блестят.

Може и да съм убийца, и 
да съм в шок, но съм и писател. 
Помня. Онзи в маркета няма 
татуси по себе си.

Жак:
— Жив ли е? — Отваря 

вратата. — Той… той прооосто изскочи…
А и е мокър. Гърлото ми пулсира.
Аз:
— Бил е мъртъв, преди да го блъснем.
Жаклин:
— Но… но…
Оглеждам се. Тревата се люшка като тълпа от блъскащи се зрители на 

сбиване.
Жак пищи. Мятам поглед през рамо. Нищо интересно — тя гледа към 

краката си. Поклащам глава, отправям взора си към непознатия. Изпълва ме 
злорадство — аз съм по-силна от нея, аз не изпадам в истерия. Не го знаех.

Обръщам се отново, като чувам как «Гълъбица» стене. Изгубила съм 
Жак от поглед. А колата ми навлиза в езерото.

Задавям се. Аз стоя, колата върви.
Тичам към езерото, човешка смолистожълта ръка се протяга откъм 

водата до дясната задна гума.
Тичам към езерото, зелено водорасло изплющява и се увива около 

ръката от езерото. Водораслото завлича ръката на дъното. Продължавам да 
тичам.

Нагазвам във водата. Пищя.
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Лицето на Жаклин ме гледа, ококорени очи, мехурчета въздух се 
евакуират от устата й. А от калта в езерото се материализира сивокожа жена. 
С дълги зелени кичури коса и игли вместо зъби, разтеглени в усмивката на 
една кръвожадна Мона Лиза.

Чувам гръм.
***
Тъмно.
— Какво, по дяволите…?
В тъмата проехтява гонг и с всеки негов удар се включва прожектор. 

Главата ме боли. Очите ми пулсират, с мъка и с воля на писател ги държа 
отворени. Що за място? За разлика от очакванията, съзнанието ми зейва 
празно. Вода, кал и жабуняк се стичат по лицето ми към сияещия под, 
миришещ на стари книги. Свивам се в зародиш. Плитки червени разрези 
туптяха по ръцете и бедрата ми.

Гади ми се. Извръщам глава.
Жаклин, Подражаващата на Бога, спи на метри от мен, косата й ми 

напомня за любимия на татко сорт ябълки — хем жълта, хем зелена, хем 
червена.

По какъв странен начин е извъртян кракът й — и аз искам…
Докато с крак се опитвах да прегърна тялото си, мама ме пита:
— Име?
— Лара — смотолевям и подсмърквам.
Погледът ми трепва върху Жак. Мараня обвива тялото й. Кожата й 

бе бяла като светлината на прожекторите, но не така сияйна. Пиърсингът й 
блестеше.

Съскащ механизъм пропищя, сянка се понесе пред тялото ми миг 
преди да…

Боц.
— Лара, — каза мама — добре дошли във форум Angels Fall First. За да 

станете член на нашето семейство, трябва да се регистрирате.
Тишина. Мама продължи:
— Администраторите и модераторите на този форум ще се опитат 

да предотвратят възможно най-бързо всяко ваше действие, носещо вреда. 
Наказанието е моментално и постоянно изгонване от форумите. Приемате, 
че администраторът и модераторите на този форум имат правото да 
премахват, променят или заключват всяка тема по всяко време, ако намерят 
за уместно. Като потребител одобрявате записването на всяка информация, 
която въведете, в база данни. Въпреки че тази информация няма да бъде 
предоставяна на трети страни без ваше одобрение, администраторът и 
модераторите на този форум не могат да бъдат отговорни за всякакви 
хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данните. Избирайки 
Съгласен съм, вие приемате горепосочените условия.

Тишина.
Какво?
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— Съгл…
— Много добре — отвръща глас. Не е на мама. Къде е мама? Мамо?… 

Мамо, къде си? — Моля, въведете следните данни.
Синкав екран светва пред очите ми. Различни знаци… букви?
Нямат смисъл.
Аз:
— Ъм.
— Много добре — хвали ме гласът. — «Ъм.» — Свистене и «боц». 

Ох, гърбът ми. Изтръпване. — Много добре — повтаря. Усмихвам се и 
срамежливо свивам рамо. — Възраст, 20. Пол, женски.

Женският глас забързано ми обяснява, че дебютът на потребителите 
започва от раздел «Игри», подраздел «Оръжейна». Аха. Щяла съм да остана там 
— чакай, аз ли?; аз, аха — или докато не събера нужните за местожителство 9 
точки, или докато не умра. Аха… чакай, какво?!?

Светлините изгасват. Преди да потъна в задушен мрак, забелязвам три 
масивни фигури, разположили се върху високи тронове. Великани? Оф, не, 
глупаче, нали знаеш, че сянката се удължава при…

Хрип, граничещ с крясък, прокъсва тишината, мигване, след като 
подът се разтваря. Светлината прогаря очите ми. Възторжено одобрение — 
или приветствие?, придружено с бурно ръкопляскане, раздира скалпела ми, 
щом цопвах върху… черна мрежа, както ударена ракета за федербал цопва в 
локва дъждовна вода. Твърди нишки се впиват в кожата ми.

Като раздвижвам мимическите си мускули в подобие на предсмъртна 
усмивка, поставям ръце върху мрежата и се надигам.

Отнякъде изниква мисъл. Виж, Цезаре, обречените на смърт те 
приветстват…

Стоя. На метри от мрежата — паяжовидна с осем неонови стълба във 
всеки край, върху която се разлагам психически, тупти втора мрежа. В средата 
й се е свил… м… м-м-м… минотавър?

Окей, Делински. Почакай.
Докато работя усърдно по задачата да намеря какво да чакам, тип с 

наситено тъмнолилава коса се приближава към мен. Уверена крачка. Черен 
костюм за езда. Бяла кожа като кожата на болничаво дете, чието тяло не е 
зървало слънце.

А и тук, признавам, нямаше слънце. Бе сиво място. Мрачно. В далечината, 
кръг около празната трибуна, се издигат островърхи скали. Черни пътища 
с яркосини ленти по тях прекосяват небето, облаците, земята. Под мрежата 
тече черен път с мигащи в синьо ленти. Мъжът, със слабо жилаво тяло, върви 
по този път. Към мен.

Дежа вю? А, да, мозъкът ми вече е минал оттук.
— Добре дошла в «Angels Fall First», Ъм.
Загледах се в очите му. Цвят на мухъл. Карат го да изглежда обикновен, 

блед и луд. Виж, гласът му, от друга страна, е плашещо привлекателен. 
Успокояващ. Властен. Като че ли издишва лед вместо думи, лед, който те 
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кара да се почувстваш стъпил на твърда почва.
— Аз съм модератор на раздел «Игри». — Ръцете му, тежки и груби, 

падат върху раменете ми. — Подраздел «Оръжейна». Тема «Ще стигна ли 
дотам, докато нишка той плете?». — Ноктите му се впиват, той свежда лице 
към моето и… — Разбираш?

Главата ми се клатушка нагоре-надолу.
Той ме пуска, а аз се взирам в създанието на съседната мрежа. Торсът 

му е с размерите на «Гълъбица». Бедрата сформират бъчви, ала прасците, 
раменете и предмишниците му са сравнително слаби. Жена, носеща яркожълт 
екип за езда, го заговаря, изпънала врат, за да свърже погледа си с неговия. 
Розовата й коса е вдигната във фонтанообразен кок. Създанието кима.

Мъжът:
— До петнадесет кипъра ефектът от серума ще изчезне и съзнанието 

ти ще се проясни. Запази спокойствие. Действай. После ще мислиш… 
Разбираш ли ме?

Аха.
Мъжът хваща китката ми и — преди да осъзная — прорязва дланта със 

сияещо острие.
Падат три капки. Пари. По пръстите ми са залепнали кичури 

вишневочервена коса.
Ритмично «Гонг» ни обгръща, с всеки удар тъмни петна с жилки сиво 

просмукват светлината наоколо. Женски глас ехти в тъмнината.
— Ъм влезе в тема «Ще стигна ли дотам, докато нишка той плете?».

С грация на бриз мъжът 
се отдръпва. Нож прерязва 
нишки коприна с думите:

— Победи преди него!

Нели Димитрова — ІХ а
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8 клас
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Елица Иванова — XI е
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Жанета Темелкова — VIII ж
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Надежда Димова — ІХ и — Математиката и аз 
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Гроздан Цолов — IX в
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Импресии

Оксана Янева — XI г
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Тъмнина. Тишина. Тягост. Нетърпение…
Писък. Силен и пронизващ, болезнен и отчайващ. После пак 

тишина…
Светлината бавно прогонва мрака и сцената се открива пред очите ти. 

Огромна и величествена, тя всява ужас у актьорите и поражда вълнение в 
твоята душа.

Преборил страха, мъжът бавно, но уверено пристъпва на сцената. 
Запленен си от чувствата, които извиква у теб още с влизането. Все още 
върви — все по-бавно и по-бавно, влудяващо бавно… но и вълнуващо. 
Държи те под напрежение. Вдига поглед нагоре и светлините от прожектора 
заиграват по лицето му. Виждаш чертите му. Походката на млад и жизнен 
човек контрастира с умореното от годините изражение на лицето. Очите са 
мътни, кожата — набръчкана, ръцете безжизнено висят до тялото. Прилича 
на мъртвец. Или може би на човек, отиващ към смъртта. Липсата на искра 
в погледа му навява чувство на отчаяние. Прилича на младеж, преживял 
безумната и мъчителна болка от този стар и желан наркотик — любовта. 
Като на герой от Шекспирова драма през очите му пробягва лукавата сянка 
на смъртта. Желанието за живот, не — за съществуване, е изчезнало. Гледаш 
го. Още преди да е започнал монолога си, в очите ти бликват сълзи. Думите 
са сякаш ненужни, но въпреки това започват да се леят в пространството, 
пропиват се в съзнанието на всеки зрител. Като нож с двойно острие думите 
пробождат сърцето ти в мига, в който се забиват и в неговото. Болката е 
неописуема. Чудиш се дали нараняват повече теб или човека, от чиято уста се 
сипят. Декори. Реплики. Сюжет. Костюми. Мимики… Всеки детайл поражда 
лавина от въпроси, но не искаш да питаш. Не би и посмял. Просто мълчиш 
и гледаш…

След края на пиесата не желаеш среща с актьора. Ти вече го 
познаваш!

Ева Демирева — ХІ ж
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Мигът на Сътворението
Кой беше той? Луцифер, изправен пред един безбожен свят, 

превърнал се в най-големия парадокс на сюрреализма. Тя беше илюзията, 
а той — реалността. Тя се опитваше да го въздигне и да поправи счупените 
му криле, а той продължаваше да пада. Докосна земята и избухна в пламъци, 
изпепеляващ и последната надежда. Адът изригна и се прероди в прегръдката 
на светлината за нов живота, окъпан в греховете на хиляди светци. Светът 
потъна в безвремие. Часовникът се разтичаше, показващ миналото и 
бъдещето. Тя се загуби в реалността му, а той — в илюзията й. И зазвуча 
музиката на Сътворението.

Изабела Манолова — XI ж

Изабела Манолова — XI ж
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Нали? No. 1
— Разкажи ми за нея.
— Тя е тъжна — той сведе поглед. — Доста добре го прикрива, но ако 

се загледаш в детайлите, си личи. Рисува прекрасно; картините й са пълни с 
емоция, приятно е да ги гледаш — но са тъжни. Има ангелски глас; обичам 
да заспивам, докато слушам как ми пее. Но песните й са пълни с болка. 
Усмивката й ме запленява, но очите й са празни, тъжни. Тя е като цвете в 
стъклена кутия. Красива е, но няма да ти позволи да я докоснеш, да усетиш 
аромата й. Като картина в галерия. Вглеждам се в очите й, но не мога да 
разбера какво изпитва. Чувствата на хората се виждат в очите им, нали? Тя е 
различна. Тя може да те обърка, да те съсипе и да те накара да се почувстваш 
като най-щастливия човек на света, и то само с една усмивка. Опитвам се да 
разбера мислите й, душата й, но не мога.

— Обичаш 
ли я?

Той смръщи 
вежди. От устните 
му се откъсна 
дълбока, тежка 
въздишка.

— Бих дал 
всичко за нея. 
Обичам я повече 
отколкото можеш 
да си представиш.

Замълча за 
малко, след което 
затвори очи. Лека 
усмивка плъзна по 
лицето му.

— Тя не е 
моя, не съвсем. 
Имам късмета да 
се наслаждавам 
на целувките й, да 
я прегръщам, да 
заспивам до нея… 
Но тя не е моя. Не 
е ничия — засмя Ра
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се тихо. — Понякога се чудя дали наистина съществува, дали не е просто 
привидение, игра на съзнанието ми. Сякаш образът й избледнява малко по 
малко. Виждам как енергията й отслабва. Все едно гледам как прекрасна роза 
увяхва пред очите ми — усмивката му отново се стопи.

Той вдигна поглед към тавана. Очите му бяха влажни.
— Не съм готов да я загубя. Не още. Не мога… няма да мога да го 

понеса — гласът му беше слаб и трепереше. — Тя е всичко.
Остана загледан в тавана още дълго.
— Такова нежно създание, толкова красиво… Кой би му причинил 

толкова болка? Кой би убил прекрасна птица? Кой би изгорил красива 
картина?

— Не знам. Какво ще правиш?
— Ще я пазя. Ще я спася. Няма да позволя на никого да я нарани 

отново. Аз я обичам. А любовта може да спаси света. Може да спаси и нея.
Отново замълча за дълго. Свали поглед и ме погледна с очи, пълни с 

отчаяние.
— Нали?

Защо? No. 2
Колко време мина… От колко време образът ти не е напускал мислите 

ми… Колко време той бе единствената сила, която ме тласкаше напред и ме 
държеше на крака… Колко време мина, откакто присъствието ти ме изкара 
от бездната, в която бях попаднала… Свикнах с постоянната компания на 
душата ти, която даваше смисъл на съществуването ми. Толкова дълго беше 
с мен, толкова прекрасни чувства и моменти… Но сега е различно. Образът 
ти избледнява малко по малко. Очите ти вече не гледат към мен. Защо? Защо 
единственото ми спасение в света вече не желае да бъда спасена? Колкото по-
блед става ликът ти, толкова повече усещам как се връщам бавно в бездната 
на съзнанието си. Боря се с ума си, опитвам се да задържа вниманието си 
върху теб, но толкова много неща ме разсейват… Черни ръце излизат от 
празнотата и закриват очите ми. Обликът ти става все по-прозрачен, а тези 
ръце стават все по-плътни. Не искам отново да бъда сляпа. Не искам отново 
да се оставям в тясната прегръдка на бездната. Тя е нищо. Когато съм в ръцете 
й, аз също ставам нищо. Не искам да бъда нищо. Не искам да губя себе си. 
Не искам да губя теб…

Полина Иванова — X и
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Гледна точка
— Защо храниш любовта, която те убива? Защо не искаш да я пуснеш? 

Тя те измъчва, погубва те малко по малко, изгубила си себе си в нея, погълнала 
те е изцяло и ти не се съпротивляваш. Напротив, с желание се оставяш да 
те разруши. Защо си го причиняваш, щом можеш да си спестиш тези мъки? 
Защо се заслепяваш?

— Защото това е всичко, което имам. Любовта си към теб, към цветята, 
към цвета на небето и лика на морето, към полъха на вятъра и аромата на 
пролетта. Любовта. Тя е моят вечен спътник. Моята благословия. Ако изгубя 
нея, губя себе си. Не искам да се изгубя, не искам да съм просто тяло без душа, 
не искам да бъда празна. Аз не съм изгубила себе си в любовта, напротив 
— тя е моята същност, смисълът на моето съществуване. Вярно е, че ме 
измъчва, но само когато на любовта ми е отвърнато с омраза или презрение. 
Но всичко това си струва. Сега искам и аз да те попитам нещо. Защо отричаш 
любовта? Защо не й позволяваш да те докосне? Това, което тя може да ти даде, 
е много по-голямо от това, което може да ти отнеме. Ти затваряш сърцето 
си за нея и се лишаваш от красотата й. Не мислиш ли, че би изпитвал много 
повече болка, ако живееш цял живот без любов? Мъките, които изпитвам, 
ми ги причиняваш ти. Защото отказваш да обичаш. Аз виждам това и то ме 
натъжава, защото в очите ти липсва онази искрица любов, която прави света 
по-слънчев. Защо отказваш да приемеш най-прекрасното чувство в този 
живот? Защо отказваш да видиш красотата? Защо се заслепяваш?

Полина Иванова — X и
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Нещо като втора част
Рефреш. Нищо ново. Нищо ново през последните десет минути… 

и десетте преди тях. Както и последните часове, дни, седмици, месеци… 
Последните четири години. Единственият, който може да ме спаси, съм 
самата аз. Написах го вече. Снощи. Жалко, че вече не съм сигурна дали 
искам да бъда спасена. Освободена. Какво ще правя? Не помня как съм 
живяла без болката. Тя е част от мен, откакто се помня. Не мога да й обърна 
гръб. Това ще е все едно да си отрежа ръката. Няма как да стане. Странно 
е как всичко изчезва, когато пиша. Дори не разбирам как и кога. Просто в 
един момент спирам да пиша и… не чувствам нищо. Не съм щастлива. Но 
и болката я няма. Единственото, което може би чувствам, е облекчение, но 
не съм сигурна, така че не го приемай за истина. Нямам доверие на себе си. 
Нямам доверие на тъмнината, на мрака, на демоните. Вече се чувствам по-
добре, но откъде да знам, че в момента, в който се доближа до терасата, няма 
да ме бутнат? Мисля, че ще трябва да ги преборя, да ги подчиня, да ги затворя 
за следващите десетина минути. После ще ги пусна пак. А и да не ги пусна, те 
сами ще излязат, няма как да ги забравя, ще ги пусна. Вече дори не се бием. В 
началото се карахме. Биехме се. Не беше приятно, имаше кръв. Доста. Сега 
вече сме по-големи и по-мъдри. Имаме си негласно споразумение. Те не ме 
закачат през деня, аз не ги закачам през нощта. Трябва да има равновесие 
все пак. А и сме вече големи, за да се караме и да се бием. Аз ги харесвам, 
те мен още повече. Аз ги храня, те живеят в мен. И всички са… не, не са 
щастливи, да речем — доволни. Дори «доволни» не бих използвала… Аз 
не съм доволна от тази ситуация. А и кой би бил? Да те е страх от самия 
теб, защото не знаеш какво могат да те накарат да направиш в следващия 
момент? Не, благодаря. Това не е за мен. Няма как да си доволен от такова 
нещо. Няма как да си доволен, че нещо се опитва да те контролира. И най-
вече — няма как да си доволен, че успява… Че те побърква, че не знаеш 
какво става с теб, със собственото ти същество, че се опитва да те обземе, да 
те подчини, направо да те изгони от собственото ти тяло, мен ако питаш… 
Ето тук може би се разваля балансът, защото аз ги харесвам, поддържам ги, 
живеят на мой гръб, а искат да ме изгонят, да ме превземат… Ах, тази тяхна 
мания за величие… И все пак съм ги оставила да правят каквото намерят за 
добре. Защо? Предполагам просто вече съм изморена от вечните борби. А и 
те бягат само при мисълта за лист и мастило… Глупави демони, страхуват се 
от обикновен лист и химикал…

Мария-Магдалена Арнаудова — X и
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За мрака и хората
Празен лист. Бял. Перфектен. Неопетнен. Ще ми се всичко да беше 

такова. Толкова много неща, толкова много думи за писане… Нищо. Идват. 
Усещам ги. Виждам ги. Пръскат мастило по белия лист. Опетняват го. Вече 
не е перфектен. Сенки. Духове. Тъмнина. Опитваш се да избягаш, но те те 
застигат. Дърпат те. Крещиш. Никой не чува. Никого не го е грижа. Полазват. 
Обземат те. Вече не си бял. Вече нищо не е бяло. Всичко потъмнява. Застива. 
Умира. Не е бяло. Никога не е било. Вечна битка. Между бялото и черното. 
Между листа и мастилото. Между мрака и светлината. Проблемът е там, че 
вече няма светлина. Белотата намалява. Постепенно изгасва. Няма изход. 
Няма спасение. Трябва да се пребориш със себе си. С мрака. Всичко е в теб. 
В главата ти. Мракът. Сенките. Мастилото. Ключът. Оръжието. Стените. 
Защитата. Трябва да избереш дали да се бориш, или да ги оставиш да те 
завладеят. Да се пребориш със себе си. Да се пребориш с по-голямата си 
част. Има ли смисъл да се бориш? Започваш да обичаш мрака си. Да му 
се подчиняваш. Да му се оставяш. Поглеждаш се в огледалото, но виждаш 
само празнота. Няма светлина, няма мрак. Вече няма от какво да бягаш. 
Трябва да градиш или да си останеш празен. Изгасяш лампата — вече няма 
какво да гледаш, няма какво да видиш. И тогава те идват отново. Крият се от 
светлината, но мракът е техният дом. Живеят в твоя мрак. Трябва да решиш 
дали да обърнеш листа, или да продължиш да пишеш. Обръщаш го. И 
продължаваш да пишеш. Вече не можеш да се бориш. Взел си решението. 
Никой не може да ти помогне, защото всичко е в теб. Никой не може да те 
спаси от самия теб. Единственото ти спасение си самият ти. Жалко, че вече 
не искаш спасението си. Вече нямаш нужда от него. Всичко е в главата ти.

…
И тя натъпка всичко в кутията. Дебела метална кутия. Затвори я. Всичко 

остана вътре. Край. Прибра кутията. Заключи я. Повече не я извади.
Но кой може да задържи сянка в кутия?
(4 ноември 2013 г.)

Мария-Магдалена Арнаудова — X и
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Heaven
Всичко е едно. Всичко е свързано. Съдбата е най-могъщата сила в този 

живот. И в миналите също. Човек рядко осъзнава, но всичко в жизнения му 
път, колкото и кратък или дълъг да е той, се появява на точното място, по 
точното време.

Поглед на непознат от другата страна на улицата, в който виждаш себе 
си и живота на толкова много други. Няма безсмислено съществуване. Всеки 
афектира на другите, съзнателно или несъзнателно. И непознатите имат 
най-огромно влияние върху нас.

Има хора, които имат съвсем ясна представа за ролята си в света и 
изразяват себе си, докосвайки се до другите, помагайки им, разбивайки ги, 
влюбвайки се в тях, събирайки ги от прахта, приютила самотната душа в 
нейното търсене на спасение. Чрез думи, нежно изписани, напечатани 
и изстрадани върху лист хартия. Чрез картина, изрисувана с цветовете на 
съзнанието. Чрез допир, чрез любов, чрез омраза и страст.

Всички сме свързани. Всички са важни. Просто трябва да стигнем до 
мига, в който виждаме мрежата.

Аз отворих очите си.
Рай.
Това място в душата ти, когато си едновременно разбит и пълен. 

Когато започнеш да виждаш себе си чрез очите на света. Когато осъзнаеш 
целостта си.

Случва се внезапно като всичко важно в живота ти. И оставя следи като 
прогорена дупка от цигара върху листа. Остава с теб и изменя всичко.

Нищо не е същото и същевременно всичко е същото. Просто от 
черно-бял светът ти се превръща в цветен. Някои цветове носят болка, други 
утеха, трети любов, а последните цветове, те носят всичко в себе си.

И тогава потокът от въпроси те засипва. Отговор може би има, а може 
би не е един. Всеки според историята си ще стигне до различен такъв. Хората 
не са еднакви и няма, никога няма да съществува истина, която да съществува 
за всички.

За мен отговорът е «Бъди!». Просто съществувай. Твори. Обичай. 
Мрази. Свързвай се с другите и осъзнай ролята си. Всеки е важен. Всеки е 
красив и с белезите си. Именно те са тези, които оформят същността ни, 
изящно, нежно, грубо, но и точно. Всички сме скулптури на съдбата.

Никога няма да видим нашия вечен творец, но пък вие не ми вярвайте. 
Аз не знам вашите истини. Знам моите, погледнати през спектъра на белезите 
ми, впримчени завинаги в душата и погледа ми.

Животът е перфектно устроен. От нас се изисква просто да бъдем. 
Истински да пребъдем.

А паяжината сама ще се плете около нас.

Ралица Иванова — XI и
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Пряко за птиците
Насочи взора си напред. Подскочи леко. Отлепи се от земята и щом 

разпериш криле — вече летиш.
Това са първите инструкции, които птиците родители дават на своите 

малки. Най-обикновени правила за оцеляване. За една птица летенето не е 
нищо особено, но тя се нуждае от крилете си, както ние се нуждаем от ръцете 
си. А като стана дума за нас (тъй като ние трябва да се наредим навсякъде-все 
пак, за какво мислите, че са измислили «барабар Петко с мъжете»)… какво е 
летенето за един човек?

Мечта? Сън? Непостижимо? Невъзможно? Но нали няма невъзможни 
неща. Защо да не можем да летим? Ето това е един от най-големите 
въпроси.

Още от дълбока древност, а да не кажа и отпреди това, хората са искали 
да вървят напред към хоризонта, но и над него. Защото там, горе, всичко е 
безкрайно и единствената причина, която ни кара да се съмняваме в застоя 
на времето, е редуването на слънцето и луната. Дедал и Икар, Леонардо 
да Винчи, Дейвид Бариш — хора, стремили се да преборят константните 
закони на физиката и да докажат, че една ябълка не е всезнаеща.

Знаете ли какво? Хората също могат да летят. Да, вярно е, че все още 
не сме стигнали до момента, когато ще протегнем ръце настрани и ще се 
понесем. Повтарям: ВСЕ ОЩЕ. Има време. Но от чисто метафорична гледна 
точка ние летим. Летим, следвайки сърцето си. Летим, карайки близките 
си да се усмиват. Летим — щастливи. За съжаление някои хора забравят да 
следват сърцето и губят летателните си способности. Губят вълшебството. 
Затова Питър Пан не искаше да порасне.

Дали птиците мечтаят за умения, които според нас са съвсем в реда 
на нещата? Не знам. Може би. А дали ние един ден ще успеем да полетим? 
Отново може би.

Анита Кацарска — X з
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Домашна работа получих:
Домашна работа получих:
Със трите думи «планина»,
лазурно «езеро», «небе»
стих лекокрил да съчиня.
Реших, че лесно ще ми е…

Веднага ритъма улучих:
Във горда Рила планина
спи езерото
под безкрайното небе…
Ала дотук приключих.
Май твърде плагиатско туй си бе…

Тез строфи мигом ги изключих.
Проблема грабнах на мига,
потънах в ИНТЕРНЕТ и понаучих
различни рими —
ами, ей ги, на…

Видях «небе» да се римува с «бебе»,
«езеро»-то — с «болеро»,
а «планина»-та — със «сланина»…
О не,
не бе и туй добро…

Опитах се като всезнайко
да стихоплетствам в стила хайку:

Високо горе в планината
небе и езеро в прегръдка слети.
Писък на орел.
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И тоз ми опит май бе твърде смел…
Заспах, от лириката изтощена.
Събудих се по ранина.
Тетрадката си взех, решена
да хвърля всичко настрана…

Но вместо да получа забележка,
затуй че без домашно съм във час,
реших, че няма да е груба грешка
да споделя аз мъките си с вас.

Домашна работа получих:
Със трите думи «планина»,
лазурно «езеро», «небе»
стих лекокрил да съчиня.
Реших, че лесно ще ми бъде,
но лесно ли ми бе, не бе…

Бояна Лазарова — VIII е

Радина Лечова — VIII в



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

58

Божествен фейлетон
Спомням си, беше първият час по български език и литература за 

новата 2012 учебна година. Звънецът би, всички си влязоха по стаите, а ние 
— Диваците от 11 «Д» — висяхме пред вратата в очакване на новата учителка. 
Никой не знаеше с какво ще се сблъска, нито подозираше какво ще му дойде 
на главата. Едни говореха — готина била, други пък си мислеха, че е някоя 
дебела с очила…

Не след дълго влезе и Тя. Новата учителка. Седна на катедрата, сетне се 
поогледа с малко дяволито пламъче в очите, сякаш беше Хитлер… или поне 
негова далечна роднина, стоя, гледа, мълча и по едно време рече:

— О, люде! Казват, най-лошият клас сте били… — изви леко устни 
в страховита усмивка, а отдолу се показаха бели зъбки с червилце по тях 
— Божкова съм аз. Румяна Божкова — представи ни се тя… и тук, драги 
съученици, дойде и страшното!

Казвала се била Румяна Божкова… ама Божкова с «Ж», не с «Ш», 
защото била Божествена и пиела от Божествения нектар. Пък случи ли ни 
се да споменем името Господне, трябва да се сещаме за Нея. Тя е Господ, тя 
е всичко: храната, която ядем; водата, която пием; дрехите, които носим… А 
ядоса ли се, място за умуване няма — всичко става на живот и смърт. Оцелява 
само войнът, но какви войни сред нас, сладури, като сме за роби готови?

Започна се с опознаването. Погна ни един по един с множество 
въпроси: «Коя зодия си?»; «Как се виждаш след 10 години?»; «Имаш ли 
си хоби?»; «Къде е паметникът на Хаджи Димитър?» — и всички до един 
смирено започнахме да отговаряме. Някои ги разпита за училището, други 
— за нещата от живота, трети — за исторически събития, четвърти — за 
институцията… И тъй, мина тоз час славен. Дойдоха следващите два. Влезе 
Господ и рече:

— Който закъснява, в часа ми място няма! — в този момент вратата 
се отвори и влязоха диваци двама. Участта им беше ясна — прокудени в 
стаичката със задачка.

Започна се с Христо Ботев. Революционер, патриот, Българин с 
главно «Б»:

— Хайде, люде, запейте ми таз песен юнашка! Станете, от сън дълбок 
се събудете и «Хаджи Димитър» ми кажете! — и отново с онзи хитлеристки 
поглед заизпитва ни един след друг. «На прощаване», «Хаджи Димитър», 
«Що е елегия?», «Що е поема?»… Мъка, мъка.

Смях се чу сред нашите момчета и богинята се разяри. Стана тя, стрелна 
с поглед един дивак и ухото му изви. В класа настана тишина, страх се плъзна 
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по лицата и ужас ни обзе… Ще да загине и тоз дивак, но млъкни, сърце. 
Божкова не трае нашите мъже, за нея те са «хора в панталони», но какво ли да 
направим? 11 «Д» сме, всеки си ни знае.

Попита ни къде е паметникът за Балканската война. Вцепенени едва 
промълвихме:

— Чаталджа, госпожо.
— Ааа, ето че знаели дума започваща с «Д» и завършваща на «унав». А 

къде, сладури, е паметникът на Стефан Караджа? — настъпи отново тишина 
— Нима не знаете? Какво ще ви правим след години? Ами ако нещо се случи 
с някого от вас? Ето, утре ще я блъсне Таня кола — посочи някого сред 
нашите редици — … и какво? Еее, много важно! Юнаци искам, люде! Хора 
интелигентни и способни.

Продължи си тя урока, разказа ни за Ботев:
— … и така, уважаеми ученици. Ботев и четата му превземат австрийския 

параход «Радецки» и слизайки при Козлодуй… ЖИРАФ. ЖИ-РАФ. Целуват 
българска земя. — Какъв беше тоз жираф, така и не разбрахме. Казват, бил 
за единия дивак — искал да погледне в дневника господни.

Та така, в час по български е пълен екшън, а след този фейлетон следва 
да попитам: КОЙ НЕ ЗНАЕ РУМЯНА БОЖКОВА? КОЙ НЕ Е ЧУВАЛ ЗА 
НЕЯ?

Отговорът едва ли ще узная, но… каквото химикалката покаже и 
честта, сладури, ДИВАШКА.

19. ХI. 2012

Ивалина Славова — ХІІ д
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Винаги ми е било интересно да слушам разказите на моите близки за 
тяхното минало и за живота на техните родители. Те са живели във време, 
което е много по-различно от нашето, и може би това го прави толкова 
вълнуващо и любопитно за мен.

Една от най-интересните личности сред моите предци е прадядо ми 
Стоян Цонев — висок и едър, усмихнат и много справедлив човек. Преди 
да се преселят в град Исперих, прадядо и семейството му са живели в едно 
малко, но красиво и спокойно селце в Стара планина, недалече от Велико 
Търново. По-късно, през 1946 година, те са се преместили в добруджанския 
град Исперих, защото там е имало плодородна земя за обработване. Били са 
тежки години за цялото семейство, трябвало е сами да построят нов дом. Но 
с много усилия и труд дядо Стоян е успял да се справи.

Той е бил голям майстор в строителството и дърводелството. Построил 
е не само нашата къща, но и много други в града. Бил е търсен майстор и 
е участвал в изграждането на Аспаруховия мост във Варна. Живял е дори в 
Пловдив, където е строил някои сгради в града.

Освен добър строител прадядо ми е бил и отличен дърводелец. Имал 
е малка работилница в мазето на нашата къща, където е прекарвал голяма 
част от свободното си време. Тя и днес изглежда така, както дядо Стоян я е 
подредил — с всички инструменти и материали.

Прадядо ми е бил честен и обичан човек, на когото аз бих искала да 
приличам. Гордея се, че съм наследник на неговия род.

Алеся Димитрова — VIII з

Според разказите на дядо ми по майчина линия аз съм много, много 
далечна потомка на сестрата на Отец Паисий — Елена Гургурова. Според 
семейната история животът на Паисий, чието светско име е Пенко, и Елена 
бил тясно свързан с етап от тяхната младост. Елена се славела със своята 
красота. Една вечер на вратата на родната й къща се почукало. Бил съседът, 
който предупредил баща й, че местен турски големец се готви да отвлече 
дъщеря му. За да избегнат всякакви неприятности, ги посъветвал до сутринта 
да напуснат дома си, като вземат най-необходимото. Семейният разказ 
е загубил подробностите около местенето, но става ясно, че Пенко е бил 
принуден от обстоятелствата да убие един от похитителите на сестра си. 
Именно този малко известен факт в биографията му го кара да «изчезне», като 
първоначално за известно време е хайдутин, а после отива при по-големия 
си брат Лаврентий, който е игумен в Хилендарския манастир. Какво се е 
случило през годините, прекарани в манастира, знае целият ни народ. Малката 
книжка с огромно значение, целяща да събуди националното самосъзнание, 
изиграва своята решаваща роля в дългия път за освобождението на България. 
Това е наистина основателна причина да се гордея, че съм наследница на 
Паисиевия род.

Йоанна Вичева — VIII ж
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Ние сме хора с една кръв, с едно фамилно име, но с различни 
индивидуалности. Като клоните на едно дърво, всички ние — наследниците 
на рода Дянкови, го крепим и му придаваме устойчивост. Аз съм любознателна 
и винаги съм се интересувала за мои близки и роднини, за техните материални 
и духовни ценности. Така се чувствам част от една голяма общност, на която 
давам и от която, разбира се, получавам.

Трудолюбие, човечност, уважение, искреност са качества, завещани от 
дедите ми, които ще ми помогнат да се съхраня като личност. Баба ми Светла 
много често ми е разказвала за моя прапрадядо, който е участвал в Първата 
световна война. За заслуги той е награден с медали за храброст и сабя. Няма 
как да го познавам, но знам, че е бил смел и честен човек. От неговия син съм 
наследила музикалния си слух — бил е военен музикант.

Другата ми баба ми е разказвала за прапрадядо Милан, който е 
изработвал невероятни неща от синци — портмонета, декоративни бутилки, 
бижута — изящни и атрактивни за времето си. Мама е запазила една такава 
бутилка и виждам колко сръчен и изобретателен е бил дядо Милан.

Знам още за друг дядо Иван, който по време на освобождението от 
османско робство е бил жестоко намушкан с ятаган в комина на една сграда. 
Той е бил голям родолюбец и с чест и достойнство е загинал за своята 
Родина.

Аз съм носител на родовите ценности и житейската ми задача е да 
ги съхраня, развия и предам на поколенията. Затова с удоволствие на фона 
на днешното безразличие бих разказала на моите деца всичко хубаво и 
интересно за моя род. Бих ги възпитавала в духа на младото поколение, но с 
традициите на моя род.

Полина Дянкова — VIII з
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Винаги съм се интересувала откъде произлизам. Смятам, че е важно 
човек да знае какви са корените му, защото само така може да получи дори 
мимолетна представа за това, каква кръв тече във вените му. За моя род ми е 
разказвал дядо ми, а разказите му стигат до четири поколения назад.

Корените на Чорбановия род са в китното селце Разлив, област 
Ботевград, в подножието на Балкана. В разказите на дядо според мен се 
откроява една специална личност — прадядо ми Павел, когото имах щастието 
да познавам.

Павел Чорбанов заминал за Родопите като младеж, за да работи като 
миньор по време на Втората световна война. Той бил от бедно семейство, 
а в Разлив нямало много работа, затова решил да си изпробва късмета 
в миньорството. Бързо се откроил със своите изключителни смелост и 
трудолюбие. Веднъж в мината имало срутване и двама от другарите му били 
обгазени. Тогава той и още един миньор на секундата се притекли на помощ 
с риск за собствените си животи. Дядо Павел работел усърдно и почти не се 
прибирал при жена си и двете си деца. След края на Втората световна война 
той станал главен бригадир на най-добрата бригада в минния комбинат 
«Горубсо». Павел Чорбанов бил удостоен със сребърен «Народен орден 
на труда», с «Червено знаме на труда», а след това и с най-високото звание 
— «Герой на социалистическия труд». Тези ордени са реликвите, останали 
от него. За мен той е един удивителен човек, винаги поемал най-трудните 
задачи и най-тежката работа. Бил изключително смел, но и много скромен. 
Достига осемдесет и шест годишна възраст, което е невероятно постижение 
за един миньор. Дядо Павел беше личност за пример, а за мен винаги ще 
бъде истински герой.

Рада Георгиева — VIII з

В рода ми има предци, с които се гордея. Всеки един от тях се е борил 
за родината или е дал живота си за нейната свобода. Моята баба Здравка 
разказва за вуйчовците си Демир, Илия, Атанас и Марин.

Демир е бил военен и като такъв е бил разпределен в град Скопие 
— Македония. Той е бил там заедно със съпругата си Мария. В навечерието 
на Втората световна война съпругата му Мария ражда тяхната дъщеря, която 
кръщават на моята прабаба — Руска. За да спаси съпругата си и детето си, 
което е било само на една седмица, Демир измисля много интересен начин. 
Преоблича жена си в мъжки военни дрехи, скрива в пазвата й малката им 
дъщеря, слага й дебел балтон и през бойното поле успява да ги преведе в 
България, за да може детето му да расте на родна земя. След като ги превежда 
в родината, той отново се връща на бойното поле, където участва в много 
сражения. След края на войната се завръща и няколко години работи и живее 
в град Добрич.

Другият вуйчо на баба ми — Илия, също е участвал във Втората 
световна война и няколко пъти е бил раняван. След края на войната той се 
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прибира в град Вълчи дол, но от многобройните рани се разболява и не след 
дълго умира.

От баба си знам, че нейният баща, който се е казвал Георги, е имал по-
голям брат на име Марин. И двамата са били родени в село Опанец, което 
се намира на около 15 км от град Добрич. Марин е бил участник в Руско 
— турската освободителна война, където загива по време на битка.

А от дядо Димитър — баща на моя баща, знам, че неговият дядо също 
е участвал в Руско — турската освободителна война като опълченец на 
Шипка.

Бих разказала тази история на приятели, на моите деца, за да знаят 
какво са направили предците им за България, и се надявам тази история да се 
съхранява и да се предава от поколение на поколение.

Десислава Димитрова — VІІІ ж

Ще ми се да събера всичкия синчец и алени макове, всички благоуханни 
треви на Балкана, откъдето са тръгнали моите предци, и да ги свия в огромен 
венец на благородство. Трудните години в живота им ги принуждават да 
дойдат във Варненския край. Тук се ражда моят прадядо. Създава семейство и 
неговата деветдесет и една годишна съпруга разказва за преживените радости 
и скърби. Разказва за жестоката истина, че понякога, чак когато си загубил 
нещо или някого, виждаш истинската цена на загубеното.

Интересна личност е моят прадядо Христо. Едва тригодишен остава 
без майка. Трудното му детство го изгражда като човек с твърд характер, 
винаги готов да се бори с предизвикателствата. Втората световна война, 
битките при Драва-Соболч го научават да цени живота, да обича и защитава 
родината си. Близките го помнят с неговата упоритост и трудолюбие, готов 
винаги да помогне, загрижен и много отговорен към семейството си. Дълги 
години е работил в МВР. Родът ни няма свой герб или символ. Но най-
значимото нещо, което прадядо ми е оставил, е, че ни е завещал човечност, 
доброта, честност, справедливост и родолюбие. За тези си качества той е 
получил редица ордени. Днес те се пазят като реликви у дома ни. Спомени, 
които разказват за най-ярката фигура в рода ни, за която поколения напред 
ще говорим.

Тези спомени идват, за да стряскат, да проверят, да попитат как ние 
живеем, какви са дните ни; същевременно да напомнят за светли и чисти 
образи, за да се стараем да пазим честта на фамилията и на ярките й 
личности.

Ралица Жечева — VIII ж
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Кой е Санчо?
Кой е Санчо? Лесен въпрос, на който дори и децата ще отговорят. Най-

добрият приятел на Дон Кихот, смел рицар, но също и малко мързелив. Не сме 
ли гледали всички рекламата, която години наред задръстваше телевизорите 
ни: пълничкият актьор, който яде салам и снажният му колега, който му 
го подава с великите думи: «Свободата, Санчо…». Няма да продължавам 
изречението и ще оставя на вас, читателите, да го завършите по начина, по 
който на вас ви харесва. Все пак в днешния забързан свят трябва поне да 
можем да мислим сами, нали така? Или вече сме изгубили и тази способност? 
Земята се върти, заедно с нея и Луната, те, от друга страна, обикалят в Млечния 
път и са част от нещо толкова голямо и жизнено, че ни е трудно да си го 
представим. И на фона на всичко това ние се вживяваме в най-абсурдните си 
ежедневни проблеми като например, че кафето ни, внесено от другия край на 
света, което е живяло на свобода, огрявано от слънцето под точно определен 
ъгъл, е изгорило езика ни и затова не можем да усетим богатия и наситен 
вкус на френската ни кифличка без консерванти и оцветители. Ето, дори 
и аз го правя. Цитирам най-скучните и банални реклами в ученическото си 
есе и лошото е, че го правя несъзнателно. Досега обвинявах хората, че са 
спрели да използват собствените си глави за мислене, без дори да съзнавам, 
че може би вината не е в тях. Не е ли тази целта на рекламите? Освен че 
мислят вместо нас, новата тенденция е да ни втълпяват нещата така, че да 
се заблудим, че всъщност мислим ние. В редките петнадесет минути на ден, 
през които случайно попадам пред телевизора, единственото, което правя, 
е да се възмущавам на глупостта и кретенизма на хората зад кадър. Това ли 
е най-доброто, което могат да постигнат? Затова ли учат толкова време в 
НАТФИЗ? За да имат заслугата и честта хората да наричат «изкуството» им 
отвратително. И все пак, скучни или не, гнусни или противни, тези реклами 
постигат целта си. Кажете, вие няма ли да си купите «Первол», когато роклята 
ви не е нова, но се нуждае от изпиране? Кога изборът спря да бъде наш? 
Кога отново гласът в главата ни ще бъде нашият собствен? Тогава, когато 
започнем да мислим. Когато затворим очи пред рекламата на сух шпек и се 
огледаме около нас. Нали един мъдър човек беше казал: «Опознай родината 
си, за да я обикнеш». Моментът, в който се отдалечим от материалното и се 
опитаме да прозрем духовното, светът около нас ще се промени. Ще бъдем 
ние променените и ще бъдем ние, които ще го променим, защото кога, ако не 
сега, и кой, ако не аз? Докато бавно преминаваме през тази духовна промяна, 
няма как да не минем покрай Дон Кихот, без да спрем, за да научим още 
нещо. Естествено пряко свързан с него е и Санчо, чиято личност е толкова 
интригуваща.
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Санчо Панса — селянин, човек със златно сърце, но с малко мозък 
в главата си. Ето го и него, най-първото описание на една велика, макар и 
измислена личност. Вече започваме да надграждаме простата визия, която сме 
си създали за него от рекламите, и започваме да събуждаме въображението 
си (тази прашасала от времето част от съзнанието ни, която прави живота 
ни по-весел и цветен) и така с мислене се опитваме да прозрем кой и какъв 
е нашият герой. Много се надявам вие също да искате да разберете и това 
четиво да не ви доскучае.

Мигел де Унамуно. Човек толкова отдалечен от Сервантес и още 
повече от рицарите, който добре е прозрял смисъла на романа и похвално 
добре успява да ни го обясни. Позволявам си да използвам негови цитати с 
надеждата да го разберете и вие.

Ах, едно малко отклонение. Съвсем забравих да ви кажа най-важното 
и съществено по темата за това, кой е Санчо. Е, как кой, ще попитате вие, 
оръженосецът на Дон Кихот естествено. Ах, извинете ме, драги читатели, че 
така ви подцених, мислейки, че не знаете кой е той. Отиваме по-надълбоко 
тогава, а именно това е връзката между Дон Кихот и Санчо, две толкова 
различни, контрастни личности.

Дон Кихот намира своето допълнение. Той имаше нужда от Санчо. Имаше 
нужда от него, за да говори, т.е. да мисли на висок глас, открито, за да се слуша и за 
да чува живия отзвук на гласа си в света. Санчо става негов хор, става за него цялото 
човечество. В лицето на Санчо той обиква цялото човечество.

В едва четири реда успяваме да прозрем нещо толкова дълбоко и 
чисто-приятелството. Нещо толкова ценено в наши дни, защото като че ли 
е рядкост. Честно казано, завиждам. Щом един умопобъркан и един още по-
луд от него имат такова искрено приятелство, защо не мога и аз? Нима е 
необходимо да се побъркам? Ех, де да беше това решението, поне щеше 
да е лесно. Но как тогава, въпреки лудостта си, те постигат това? Такава 
невероятна хармония, та те се допълват като парченца от пъзел! Но не е ли 
това самата истина? Парченцата се допълват едно друго, защото са различни, 
но различни така, че когато се свържат, образуват едно перфектно цяло. 
Точно това едно цяло са Дон Кихот и Санчо. Естествено е и двамата да 
имат недостатъци, но заедно, всеки със своите лоши качества, те правят едно 
перфектно цяло, така контрастиращо, но и така пленително красиво.

Настъпва нощта и Дон Кихот я прекарва в мисли по дамата на сърцето си, 
Дулсинея, а Санчо — в благословен непробуден сън.

Една съществена разлика между двамата:
— Дон Кихот ---> мечтател, чиято глава се рее из облаците и някъде 

там в пространството среща любовта си, красивата сеньора Дулсинея. Той е 
успял да се извиси над материалното и да живее за духовното, което открива 
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в любовта, най-святото и прекрасно нещо на света
— Санчо ---> човек здраво стъпил на земята с двата си крака. Него не 

го вълнуват глупави неща като любовта, сънят е далеч по-важен и дори няма 
да стане да помогне на господаря си. Същественото тук е, че той е човек на 
материалното.

Казват, че алчността измъква Санчо от дома му, тази алчност, която в 
основата си има някаква амбиция, която превръща сребролюбието в славолюбие.

Едва излязъл на поход, добрият Санчо вече мечтае да стане крал, жена му -
кралица, а децата — инфанти.

Санчо мечтае за слава и богатства, без значение как ще ги постигне. 
Алчността дълго време владее душата му и точно тя го подтиква да напусне 
жена си и дома си, за да тръгне след някой луд като Дон Кихот. Естествено 
тази алчност се променя в нещо друго, но то е точно толкова материално, 
колкото е и тя. Точно в това е съществената разлика между героите. 
Опозицията материя <=> дух е много силно изразена и е съществена част 
от романа. Все пак това е нещо, което от край време владее света, но лошото 
е, че с настъпването на така нареченото «светло бъдеще» материалното взима 
превес и става все по-важно от духовното. Този проблем е съществувал както 
по времето на Сервантес (все пак, добре го виждаме описано в най-великия 
му роман), така и по времето на Унамуно, а също и в наши дни. Но как да 
променим това? Нека разгледаме мнението на Унамуно по въпроса.

Вярата е заразителна, а вярата на Дон Кихот е толкова силна и пламенна, 
че тя прелива в тези, които го обичат, и те се изпълват с нея като в него самия тя не 
намалява, а напротив — расте. Такава е живата вяра — расте, като преминава в 
друга, и се засилва, като се раздава. Защото, когато е истинска и жива, вярата е любов.

Вяра и любов. Това е отговорът. Това са двете най-духовни неща на 
света и с тяхна помощ материалното остава на заден план. Така както вярата 
и любовта на Дон Кихот променят Санчо, така те могат да променят и нашия 
свят, стига ние да го пожелаем и да се опитаме да го постигнем, защото какъв 
би бил светът, ако те не съществуват?

На земята има два типа хора. Едните са донкихотовци, а другите 
санчовци, такива, които живеят за материалното, и такива, които виждат в 
ежедневието си магия, а именно мечтателите. Аз виждам в себе си точно това 
— един голям Дон Кихот. Главата ми е вечно в облаците и любовта е едно 
от най-важните неща в живота ми. Обичам да я чувствам и да я раздавам и 
виждам как това въздейства на хората около мен и как, макар и малко, аз ги 
променям и успявам да ги накарам да видят над материалното, защото любовта 
е една-единствена и ако не е насочена към определен човек, тя не е истинска!

Биляна Наталинова Георгиева — Х з
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Моите впечатления от комедията 
«Криворазбраната цивилизация»

Българинът винаги се е стремял към новото — без значение дали 
говорим за дрехи, нови думи, навлезли в езика, и т.н. Аз, от своя страна, 
винаги съм считала, че това ни желание се дължи на някакъв вътрешен 
комплекс…

В комедията «Криворазбраната цивилизация» Войников показва доста 
добре типични за българина черти — самозабравяне; бягство от това, което 
е всъщност.

Мечтата на Анка и Злата, да се цивилизоват, на пръв поглед изглежда 
достижима — различни журнали, рокли, френски изрази. За двете жени 
Европа е равно на райска градина. Там те откриват нови неща, различно 
поведение и начин на мислене, Европа играе роля на спасителен пояс от 
мизерията.

Пламен Трендафилов



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

70

Признавам, че много от думите не ми бяха ясни. Имаха турски произход. 
Следователно, пиесата е била създадена или по време на турското робство, 
или след него. Този факт донякъде оправдава държанието на хаджи Коста. 
По онова време бащата е взимал всички важни решения — включително 
избора на съпруг за дъщеря му.

Но говоря за «цивилизация» — Злата решава да се противопостави на 
съпруга си — показваме, че не сме «рая покорна».

При подобни обстоятелства и дума не може да става за истинска и чиста 
любов (каквато съществува в сърцето на Митю към Анка). Положителното 
в цялата тази каша е мнението на Марийка — приятелка на Анка. Нейните 
думи звучат най-вярно, правдиво. Опитва се да обясни, че българите трябва 
да се венчаят за българи. Родното си е родно, а цивилизацията не са само 
дрехите по последна мода и френският език. Става въпрос за нещо доста 
по-мащабно.

Маргариди — е, на тоя пък колко му набрах за 100 страници, не е 
истина… прави мили очички, после — нож в гърба! Постъпката му спрямо 
Анка е лоша, но обмислена.

Мъчно ми стана за баба Стойна — самичка, няма какво да прави. Може 
би краят на всеки от нас е такъв… (Ама ракията си знае работата! ;)

Цялата работа с цивилизацията идва от Димитраки (няма такова име!), 
брат на Анка. Ех, тази Франция е голяма работа… Колко му е един такъв 
народ като българския — нищо не виждал и не чувал пет века, да прояви 
небивал интерес към новото. Като бебе, което се учи да върви.

Изобщо всичката тази пиеса ми е някак смешна — дали заради 
постъпките на героите, или заради това, че сега положението не е много 
по-различно. В книгата пишеше, че след едно представление на пиесата 
Войников е бил арестуван… Очевидно тогава народът не е бил готов за 
промяна. А сега? Дали би направил тази важна крачка?

Точно в този момент много ме е яд. Да, яд ме е на следното: петстотин 
години е трябвало предците ни да търпят лишения, мизерия, да измират като 
кучета. А изведнъж се появява «цивилизацията» и — хоп! Всичко забравено! 
Няма как, неизбежно е. Но не мисля, че начинът на модернизация е правилен. 
За да може България да е достойна, първо ние трябва да бъдем такива. Едва 
когато променим мисленето си, ще можем да се променим духовно. Може да 
осъзнаем, че мъжете не са по-висши от нас, жените, и че никой няма право 
да избира с кого да свържем живота си.

Екатерина Попова — Х г
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Пътешествие

Стела Чапкънова — IX и
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Рута Кетцал
Рута Кетцал — мислех, че е просто едно приключение, а всъщност 

това е бил животът. 35-дневно приключение, 225 участници от 53 страни, със 
съдействието на банка Билбао и ЮНЕСКО. Имах възможността да участвам 
в това незабравимо преживяване, изпълнено с емоции, трудности, много 
красиви моменти и завършило, тоест продължило, с истински приятелства. 
Рута Кетцал е ежегодна експедиция, посветена на съществен момент от 
историята. През 2013 се навършиха 500 години от откриването на Тихия 
океан от Васко Нунес де Балбоа и пътешествието беше именно по неговите 
стъпки.

Всичко започна като поредния опит в конкурс без много обнадеждаващи 
чувства. Алфонсо, учителят ми по испански, беше записал за участие 5 
участници от училището, от които накрая останах само аз. За кандидатстването 
се изискваха проект на една от трите теми: «Национален парк Дариен», «От 
Европа на Карлос V до Европейския съюз», «Откриването на Тихия океан», 
бил той литературно произведение, пластичен проект или нещо игрално, и 
съчинение за решаване на някакъв екологичен или социален проблем. Бях 
решил, че ще участвам с оригами и затова избрах темата за парка Дариен като 
най-подходяща, за да направя оригами на някой от обитателите там. Спрях 
се на един от застрашените видове папагали. Цялата зимна ваканция замина 
в правене на части за папагала, над 5000… Най-трудното беше сглобяването, 
понеже в интернет има само снимки на завършените оригами без подробни 
инструкции и бях принуден да импровизирам. Цяла ваканция в правене на 
части и несполучливи опити да ги сглобя. Започнахме училище и до крайния 
срок оставаха 5 дни, 5 почти безсънни дни и нощи, за които с помощта 
на семейството направих папагала, който иначе се прави за около месец, а 
съчинението за решаване на проблема със замърсяването го оправих за 1 
вечер. Честно казано, почти никой не очакваше да спечеля конкурса, защото 
наистина е трудна задача, а пък и не съм чак толкова добър по испански. Като 
единствен представител на училището ме поканиха на интервю в испанското 
посолство в София. Деня след интервюто, точно преди да отпътувам обратно 
към Варна, ми се обадиха с думите: «Жулиян, ти си победител в конкурса 
Рута Кетцал». Трябваше време, докато осмисля какво се случва и какво ще се 
случва, знаех, че предстои нещо голямо, но не можех дори да си го представя, 
докато не го преживях. В първия момент дори майка ми и баба ми бяха по-
развълнувани от мен… На 2-ри юни отидох испанският посланик да ми 
връчи екипировката — 2 раници, ботуши, сандали, тениски… Последните 
дни настроението вкъщи беше доста приповдигнато, подготовката течеше 
усилено, майка ми беше направила 300 гривнички, които да раздам на 
останалите участници.
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19-ти юни, ден преди рождения ми ден, получих най-големия подарък, 
включващ пътуване, нови приятели, незабравими преживявания. Отивах 
някъде, където никога не съм предполагал, че ще отида, с хора, от които не 
познавах нито един, някъде без телефон, без познати, сам, с 2 раници багаж… 
(не мога да си представя какво й е било на майка ми). За първи път летях със 
самолет. И то сам. Полетът ми до Мадрид беше от Варна с прикачване в 
София, но понеже първият полет закъсня, пристигайки на летището в София, 
няколко пъти чух по високоговорителите: «Последно повикване за Жулиян 
Жеков». Страшни мисли ме превзеха, че може да изпусна самолета, голяма 
паника. В крайна сметка не отлетя без мен — последния, качил се на борда 
с «леко» закъснение. В Мадрид 2 жени ми помогнаха да стигна до багажа 
си, защото иначе щях да се изгубя в летището. Взех багажа и в чакалнята ме 
чакаха 3-ма от отговорниците, които щяха да ни заведат в лагера. Първите 
дни ми беше наистина трудно да говоря само на испански, но постепенно 
се свиква. Със сигурност не говорех напълно вярно, но важното беше, че ме 
разбират. Когато пристигнахме в лагера, там бяха испанците с родителите 
си. Възползвах се от случая и помолих една майка за телефона й, нямаше как 
да не кача снимка във фейса, че съм пристигнал жив и здрав. Предстоеше 
първата нощувка в палатки, след която следваха още 33… Обясниха ни как 
се опъват палатките, в началото беше голяма мъка, но после с лекота ги 
опъвахме всяка вечер и прибирахме всяка сутрин.

На другия ден пътувахме за Панама, 10- часов полет, лудница… Заради 
часовата разлика рожденият ми ден продължи 30 часа. На летището над 100 
човека ми пяха «честит рожден ден», а когато пристигнахме в Панама, го 
изпяха още веднъж и беше заснето, и веднага качено във фейса, разбира се. 
Това беше единственият начин аз да контактувам с близките ми, а те можеха 
всеки петък да ми пишат имейли. Първата вечер в Панама спахме в един 
зоопарк. Бяхме 12 групи, 7 момичешки и 5 момчешки, от по 20–21 човека 
с по един отговорник. С нас бяха и шефът на отговорниците и водач на 
групата, журналисти и фотографи. Първата вечер си взехме и първия душ, 
къпаха ни пожарникари, с пожарникарския камион и маркуча… голям кеф, 
голямо забавление и единственият начин да се изкъпеш.

В джунглата бяха най-големите трудности. Заведоха ни с канута до едно 
индианско племе, където преспахме. Бяхме им гости и те ни готвеха типична 
индианска храна — банани, пилешко, риба и ориз. Рибата беше великолепна, 
а бананите ги опитахме и печени, и пържени, и варени. Беше страшна жега, над 
35 градуса, около 90 процента влага и се стъмва в 18–18: 30. Навсякъде гъмжеше 
от едни малки мушички, които предизвикваха такива рани с ухапванията 
си, че доста хора после не можеха да си обуят ботушите от подутини. На 
втория ден предстоеше първият преход през джунглата, над 7 часа през кал, 
в най-голямата жега, а уж беше студеният период, с 10- килограмови чанти 
на гръб… всички бяхме скапани, някои пред припадък, доста работа имаше 
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за двамата лекари, които ни 
придружаваха. Всеки имаше 
по 1 или 2 литра вода за целия 
преход, но при такива условия 
2 литра са нищо. Точно тези 
преходи бяха едни от най-
сплотяващите, виждаш как 
всеки е готов да ти помогне, да 
ти даде последните си глътки 
вода, да ти носи раницата, 
ако си прекалено изтощен, да 
ти подаде ръка на някое по- 
стръмно място, а може дори 
все още да не си познавал 
човека.

След дългия, изпълнен 
с трудности път пристигнахме 
във второто индианско племе. 
Само свалихме раниците и 
всички на баня, в реката, по 
индиански. На другия ден 
имахме различни занимания 

с индианците, показваха ни как готвят, как плетат цветни кошници, дори 
един билкар ни обясняваше лечебните свойства на някои растения. В това 
племе, за разлика от предното, повечето хора говореха испански. По време 
на цялата експедиция почти всеки ден имахме лекции, някои от темите бяха 
«да бъдем доброволци», «водата» и доста исторически, свързани с темата на 
експедицията.

Освен всички хубави моменти, ще разкрия и някои не чак толкова 
приятни. Едно от най-важните неща на експедицията беше дисциплината, все 
пак да се контролират 225 човека не е лесно, и при по-сериозни нарушения 
непослушниците бяха пращани по домовете си на свои разноски. Една от 
последните вечери пък изкараха от палатките всички, които говореха, строиха 
ни в една редица около 40 човека и Хесус Луна, отговорникът и главният в 
лагера, ни поговори с доста сериозен тон. Не се е повтаряло след това.

Времето в джунглата беше наистина изграждащо за всички ни. Беше 
едно голямо изпитание на волята, но знаеш, че няма отказване, нито пък че 
това преживяване ще се повтори, и си задължен да му се насладиш изцяло. 
Създаваш приятелства за цял живот, незабравими моменти, които винаги ще 
помниш, на места, които може повече да не посетиш.

Жулиян Жеков — X з
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Среща
на езиците

Джулия Антонова — IХ д
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One day you wake up and find that you can read 
people’s minds

Blog
The everyday life of a young dreamer

16.05.2014

My life, as you all readers know, is pretty boring. The same things happen 
every day. Constant battles with my hair, the impossible dilemma of  what to wear, 
you know, the usual. My only escape from the boring reality is reading. Yes books. 
They still exist! So, occasionally when I wish upon a star, it is always for something 
exciting to happen to me, something magical, like in books.

You know what people say «Be careful what you wish for.» Well, you never 
really think about it until it happens. So, this day started like any other but later 
turned out to be pretty extraordinary. Now I learnt what people meant by saying 
that. It started when I was at home and heard my mom humming a song I like. I 
asked her where she heard it from and she was surprised by my question. Since 
it was pretty early I thought it was just the lack of  coffee in my system that was 
messing up with my head. A few minutes later I was waiting for the bus when 
I heard a man saying something rather rude that I wouldn’t like to share with 
you. But the thing that surprised me was that there wasn’t anyone when I turned 
around. No one except for a pigeon. It was staring at me with its creepy pigeon 
eyes and that’s when I heard it again.

« — What? Just because you’re a few feet taller, that gives you the right to 
step on someone else’s breakfast? You think just because we eat from the streets, 
we’re like pigs? Ugh… so rude!»

You can imagine how I felt. I was so startled that I couldn’t move. He (I just 
assumed it was a male because it had this «I’m more than you» look in his eyes) 
made a little jump towards me yelling.

« — Shoo… you big uncultured human, shoo.»
I jumped back so suddenly that I dropped my purse. I didn’t really care 

about it,though.
« — That’s right, run, run you coward!» — said he while approaching the 

piece of  bread I had been standing on.
By the time he had eaten it, I was yelling so loudly I’m surprised my mom 

didn’t come running.
And that’s how I got here. The asylum isn’t that bad, at least they let me 

write my blog. They even encourage me. It’s good for the mental health they say. 
And the food is pretty great too!

Божана Георгиева — XII в
Ist place regional level «Creative writing»
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If a rain was a person what sort of person would 
it be?

In my opinion, if  rain was a person it would be the type of  person with 
frequent «mood swings». Rain would be a man. His mood will change in any 
form.

For example, when there is drizzle, Rain would be in a good mood and he 
will be out for a walk enjoying the drops on his skin. If  there is thunder and it`s 
raining hard, Rain would be angry or sad.

When Rain is in love, there would be sun and rainbows and he would be out 
with his loved one, giggling and jumping in the poodles. His loved one would not 
like rain and cold weather, so it would be always sunny when they are together.

Rain would live in a messy flat in New York and he would live alone. He 
would have a massive collection of  umbrellas from different ages and places. Rain 
would be unemployed.

Actually not quite unemployed. On exceptionally rainy Tuesday nights he 
would play in pubs with his indie pop band called «Rainy days».

Rain would be a peaceful person, very intelligent, artistic and quite 
sentimental. He would paint, draw, write music and create poems about his feelings 
and thoughts. He would write about the busy, greasy from the fast food, foggy and 
fashionable streets of  New York. About his love, fears, smiles and tears.

But all in all, Rain would be a great person to know. Maybe he would be kind 
of  alone (but never lonely).

Златица Маркова — IX и
Ist place regional level «Creative writing»
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The girl who kept gazing
I was standing in the rain, watching you from across the street. You were 

sitting in the café, warm and safe from the storm, calmly taking small sips of  your 
coffee while turning the pages of  the book I had bought you last month. You 
looked so peaceful.

As I was looking at you, I felt myself  floating in emptiness. I never knew why. 
Was it because you were so calm, happy and relaxed that nothing ever bothered 
you, or because you were basically everything I aspired to be, but could not. It 
always hurt me to see how easily you made things happen. I kept gazing at you.

I didn’t feel the cold or the rain on my skin, all I felt was overwhelming 
emptiness. Curiously, I liked it. I got lost in it and forgot about everything else. And 
you would never know that. You just kept smiling at the ridiculous stories in the 
book while drinking your coffee.

You never minded that I loved gazing at you. When you were laughing, 
when you were plucking the strings of  your guitar, smiling at the melody you had 
created, when you were biting the end of  your pencil, trying to find little flaws in 
your text, when you were playing with the smoke of  your cigarette, enjoying every 

little puff  of  poison that filled 
your lungs. I was watching you, 
admiring your being. I didn’t 
care if  your hair was a mess, 
and it always was even though 
you were always trying to fix 
it, or if  you had put your shirt 
inside-out, or if  your glasses 
looked weird. I cared only for 
your heart and your soul.

My clothes were already 
dripping wet, but I stood 
there and still couldn’t move. 
I never plucked up courage 
to approach and disrupt your 
peaceful reading. Then, I turned 
around and slowly walked away, 
regretting the day I had told 
you I didn’t love you any more. 
It was a lie and I hated lies.

Полина Иванова — X иПо
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Voyager est un art
Qu’est-ce que l’art? Une possibilité pour l’artiste de présenter le monde tel 

qu’il le conçoit, en intégrant à son oeuvre des sentiments forts qui l’habitent. Le 
voyage, lui, est un souhait de découvrir, de connaître des mondes différents, de 
considérer de nombreux points de vues. A mon avis, le meilleur moyen d’atteindre 
l’harmonie de l’esprit, c’est de regarder à l’art et au voyage comme à deux parties 
d’un tout.

D’abord, ce qui réunit les gens, c’est le besoin d’explorer et d’apprendre. 
Quand on est ennuyé de la routine, on désire expérimenter quelque chose de plus 
grand que notre quotidien. La réalité ne suffit plus, notre esprit s’oppose aux règles, 
aux stéréotypes. On veut dépasser les bornes de tout ce qui est connu, alors, on 
s’échappe trouvant refuge dans l’art ou dans le voyage, dans la liberté de l’esprit et 
des pensées.

Par ailleurs, garder les sentiments et les idées nouvelles qu’on a adoptées ne 
suffit pas: on a envie de les partager si possible avec le monde entier. Dans ce sens, 
l’art permet à l’homme d’être franc avec lui-même d’abord et ensuite avec les autres. 
Il en est de même pour le voyage: on échange des émotions et de l’expérience, on 
donne et on reçoit en retour. N’est-ce pas merveilleux de partager notre art par un 
voyage dans les âmes des autres, de faire le tour de leur personnalité dans le seul 
but d’atteindre et de passionner leur coeur? Cet échange intime me semble sacré, 
une action d’inspirer et d’être inspiré.

En conclusion, l’art et le voyage font un ensemble difficile à détruire. Les 
artistes et les voyageurs désirent, les uns comme les autres, plonger dans des mondes 
inconnus, dans quelque chose de féerique, dans quelque chose de magique. Voyager 
est donc un art et vice versa. Les deux fusionnent dans une beauté sans laquelle la 
vie ne serait pas si pleine d’expériences et de souvenirs extraordinaires.

Джули Хаджолян — Х б
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De nombreuses personnes sont obligées de quitter 
leur pays pour aller vivre ailleurs. Quelles difficultés 
rencontrent — elles dans le nouveau pays? Seriez-vous 

prêt(e) à tenter une telle expérience?

Partir ailleurs est une rude tâche pour moi. Pourtant, de nombreuses 
personnes sont obligées de le faire. Elles quittent leur pays pour trouver le bonheur, 
pour avoir plus de possibilités, un plus grand salaire. Vivre ailleurs comporte 
cependant beaucoup de difficultés aussi.

Partir, c’est le plus facile. On prend ses affaires, on va au guichet, on achète 
un billet et on part. Mais qu’arrive-t-il ensuite? Dans cet ailleurs nous ne sommes 
que des inconnus venus d’un autre ailleurs. Les gens nous considèrent et nous 
considéreront toujours comme des étrangers. Si nous parlons la langue, ce sera 
mieux, mais j’ai des connaissances qui partent quand meme. Je pense que c’est 
irréfléchi: on a besoin de comuniquer, de comprendre et de se faire comprendre.

Une fois arrivé, on doit s’installer, trouver du travail. C’est une tâche difficile. 
Surtout qu’en quittant son pays, on est censé ne pas avoir beaucoup d’argent. En 
plus, travailler comme femme de ménage ou main-d’oeuvre ne nous arrange pas car 
cela, on peut le faire chez nous. Or, on est parti à la recherche d’une vie meilleure.

En outre, dans cet ailleurs on sera tout seul. Ni la famille, ni les amis ne 
seront là. Si vous avez un problème, vous ne pouvez compter que sur vous. Vous 
n’avez personne à qui téléphoner, à qui crier au secours, à qui vous confier.

Pourtant, comme toute chose dans la vie, ce départ a ses côtés positifs aussi. 
Ainsi, si on a un peu de chance on pourra savourer la vie, voir si l’on est capable 
de se débrouiller tout seul. Avec le temps, on s’adaptera à la culture du pays. On 
rencontrera de nouvelles gens, on deviendra ami avec certains d’entre eux, on verra 
la vie sous un autre aspect.

Quoi qu’il en soit, moi, je préfère rester ici, en Bulgarie. Je pense que c’est 
mieux de vivre dans la patrie, mais certaines circonstances pourraient nous obliger 
— pour nous et pour notre famille — de partir pour tenter notre chance ailleurs

Полина Крендова — Х в
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Calles y patios de Varna
Varna es una ciudad de reposo y de hermosura inigualable. Lo mejor de 

nuestra ciudad es que tenemos un gran Parque del Mar donde los chicos pequeños 
juegan todos los días con sus madres, otras personas salen con sus perros, o hacen 
deporte. Además podemos pasear y contemplar las casas más bellas de Varna a las 
horas más tempranas.

Imagínate pasear por la calle principal de la ciudad entre unos edificios no 
tan grandes pero muy impresionantes. Cuando te detienes delante de esas casas 
vas a quedar sin respiración. La mitad de los edificios son del siglo XX y están 
construidos con mucho amor y atención. Si paseas por las callejas del centro, 
podrás ver las casas pequeñas con sus patios. Ellos no son tan grandes y no tienen 
fuentes, pero tienen demasiadas flores y cuando entras puedes sentir la sensación 
de que estás en el paraíso — flores grandes y pequeñas, de todos los posibles 
colores, columpios y en algunos un gran árbol viejo.

Cuando te alejas del centro da la ciudad y te bajas por las callejas, vas a 
encontrar una iglesia pequeña, con un patio bello, con la fuente llena de monedas 
tiradas y unos gorriones en los árboles. La iglesia es adecuada para casarte con tu 
media naranja solo en presencia de tu familia y sin mucho ruido. Por mí esta es la 
iglesia más hermosa y acogedora de Varna.

Славена Казакова — XI и
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El héroe de hoy
En el pasado la gente admiraba a ciertas personas y sus hazañas. Les llamaban 

héroes debido a su fuerza y valentía. Hoy en día nadie lucha contra dragones y 
brujas pero todavía tenemos nuestros modelos a seguir, nuestros héroes. Entonces 
¿cuál es la diferencia entre los caballeros que vivían hace doscientos años y los que 
viven hoy?

Es un poco difícil de definir qué es el héroe precisamente porque hay muchas 
personas en el mundo con opiniones diferentes. En términos generales, héroe es 
cada ser humano que no teme luchar contra las injusticias en nuestro mundo, que 
defiende las causas en las que cree.

En la vida diaria, bastante tensa, no es muy fácil para cualquiera de nosotros 
mantenerse positivo. Por eso respeto y admiro a las personas que, a pesar de estar 
rechazadas por la mayoría, no pierden la fe en las cosas bonitas del mundo.

Por otro lado, héroe se puede llamar a alguien que no piensa solo en sí 
mismo, sino también en el bienestar de los otros, aun de los desconocidos e intenta  
ayudar siempre que puede porque esas personas son una minoría en la sociedad.

En conclusión puedo 
decir que la diferencia entre 
los caballeros del pasado y los 
héroes de hoy es que antes 
luchaban contra gigantes 
y arpías con sus espadas 
poderosas mientras que ahora 
luchan contra los monstruos 
en las personas usando su 
bondad y positividad.

Михаела Цонева — XI и
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El lugar más agradable del mundo
Varna es una ciudad mágica, llena de lugares muy especiales para mí. Cada 

uno de ellos guarda memorias bonitas que me hacen sonreír. Pero hay un lugar que 
para mí es el más especial — una iglesia pequeña con un patio rodeándola.

Se encuentra en mi barrio, escondida entre las callejuelas. Cada día puedo 
ver allí a los niños del barrio que juegan, a los jóvenes enamorados, a los ancianos 
que están reposando. Descubrí este lugar hace dos años y desde la primera vez me 
enamoré. Todo allí me parece tan tranquilo, un poco melancólico y triste pero lleno 
de vida. La energía mágica y el ambiente raro me hacen ir allí casi todos los días 
solo para leer, escribir o relajarme.

Es un lugar donde me gusta estar sola porque pienso que a veces cada 
uno necesita escapar de toda la gente en su vida y pasar un rato consigo mismo. 
Encuentro mi inspiración allí y cada vez que voy con otra persona la experiencia 
no es tan misteriosa ni tan emocionante.

Es el único lugar donde puedo escapar del mundo cruel y estar en armonía 
conmigo y por eso para mí este es el lugar más agradable de todo el mundo.

Ева Демирева — XI ж
La mirada de la locura sobre un mundo de supuestos 

cuerdos
La locura de Don Quijote no es locura completa. Cuando el hidalgo entiende 

que no tiene las cosas que cada un caballero necesita vuelve a casa para cogerlas, 
por tanto su locura es una locura razonable. Ella le sirve para vivir en una realidad 
deseada por él mismo cerca de su querida. Cada persona tiene sus propios frenos, 
pero al mismo tiempo cada persona tiene una manera de sobrepasarlas. Esta es 
la manera de Don Quijote y para él ella es algo normal. Su propia identidad está 
escondida en sus sueños, salidas y en la vida que él crea solo. Cada uno de nosotros 
vive en su propia realidad, pero esto se entiende más fácilmente por los otros 
cuando piensan que estamos locos.

El Quijote no es solo una obra con gran influencia o símbolo de la literatura 
española. La obra de Cervantes crea un personaje que vive hoy día en cada uno de 
nosotros. A veces todos queremos ser como el hombre de la Mancha. El éxito de 
esta obra se debe al hecho de que cada persona que lee Don Quijote, lo percibe a 
su manera.

Creo que el arte bueno te da cosas sobre las que puedes pensar días, meses 
y aun años. Don Quijote es un ejemplo perfecto. Todos tenemos la mirada del 
loco en nuestras mentes, únicos son aquellos quienes pueden expresarla como su 
mundo real.

Асен Спасов — XI и
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La mirada de la locura sobre un mundo de supuestos 
cuerdos

Supongo que la locura es algo relativo, como la normalidad. Para la gente 
con la mente cerrada la locura es un monstruo que entra en ti y te hace comportarte 
mal según «las leyes morales de la sociedad». Aquellos que no se imaginan que 
en el Universo hay muchas cosas más de las que vemos, se llaman a si mismos 
«normales». Y, ¿cómo saben que esto es la normalidad? Una vida tan alejada de 
todo lo natural… ¿es esto normal?

Ahora bien, pienso que entre la gente hay una tendencia de rechazar las cosas 
que no se entienden fácilmente y llamarlas «locura». Pues, entonces acepto que los 
otros me consideren loca si esto les hace tranquilos; acepto que mis aspiraciones 
de encontrar lo invisible en el mundo son absurdos para una gran parte de nuestra 
sociedad tan amable y normal… Aún no puedo sentir la sociedad como «nuestra», 
como “mía”… Sé como se siente Don Quijote. Con su deseo ingenuo de hacer el 
mundo un lugar mejor atrae el mal tratamiento de las otras personas. Y no digo que 
su deseo sea malo porque es ingenuo. Si Don Quijote no fuera un poco loco pero 
llevando el amor en su corazón, no decidiría cambiar el mundo.

Este es el mundo desde la mirada de la locura… desde mi mirada.

Михаела Цонева — XI и
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Гранада
Димитър Димов

Изведнъж Гранада изплува в съзнанието му такава, каквато я познаваше 
от детинство: бели къщи с вътрешни дворове, червените кули и дантелените 
стени на Алхамбра, вечно снежните върхове на Сиера Невада, които изпъкваха 
с ослепителен блясък върху огнения лазур на андалуското небе. Представи си 
религиозните процесии на Страстната седмица и тържествените великденски 
дни, когата баща му отвеждаше цялото семейство на бой с бикове. Всичко това 
изглеждаше блестящо, цветно и красиво. На арената, посипана с жълт пясък, 
изскачаха грамадни, разярени бикове, които тореадорът Бомбита убиваше 
с неподражаема вещина. Колко прекрасна, слънчева и жизнерадостна бе в 
такива дни Гранада! И когато Бонбита забиваше блестящо шпагата в сърцето 
на бика, когато огромното и страшно животно се разтреперваше и рухваше 
на земята, колко тържествен бе победният марш на тореадорите и колко 
неудържим възторгът бе, когато мъжете размахваха и хвърляха широкополите 
си кордовски шапки, докато жените със зачервени от вълнение лица 
грациозно люлееха ветрилата си.

Granada
De repente Granada apareció en su mente tal y como la conocía desde su 

infancia: casas blancas con patios, las torres rojas y los muros de Alhambra como 
de encaje, las cumbres de Sierra Nevada, siempre cubiertas de nieve y destacaban 
deslubradoras sobre el azul ígneo del cielo andaluz. Imagínate las procesiones 
religiosas de la Semana Santa y los días solemnes de las Pascuas cuando su padre 
llevaba a toda la familia a ver la corrida. Todo esto parecía brillante, colorido 
y hermoso. En la plaza que estaba cubierta de arena saltaban grandes toros 
enfurecidos los cuales el torero Bombita mataba con una competencia inimitable. 
¡Qué maravillosa, soleada y alegre era en aquellos días Granada! Y cuando Bombita 
clavaba su espada en el corazón del toro brillantemente, cuando el animal grande y 
aterrador empezaba a temblar y se derrumbaba al suelo, qué solemne era la victoria 
del torero y que incontenible era el entusiasmo de los hombres que agitaban y tiraban 
sus sombreros cordobeses mientras que las mujeres con sus caras enrojecidas por 
la excitación meneaban sus abanicos graciosamente.

Елица Костадинова — 11 з
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Раждането на Дон Кихот
Исак Паси

Какво би бил Дон Кихот, ако не беше Дон Кихот, ако докрай бе останал 
Алонсо Кихана, наречен заради своя характер «Добрия». Той щеше да бъде 
— за себе си и за другите — разумен и добър, толкова разумен и толкова 
добър, колкото и милиони хора в Испания и в света. Но в жизнения път на 
хората стават събития, които променят облика на целия им живот, които 
карат хората да остават същите и същевременно да бъдат други. Така Савел 
става Павел, така Алонсо Кихана става Дон Кихоте. Алонсо Кихана загубва 
разума си, полудява, започва да вярва на рицарските романи, въображаемото 
се превръща в действително, магьосниците и вълшебниците, феите и 
нимфите стават истински и той поема върху плещите си добродетелите 
на изчезналото странстващо рицарство. Алонсо Кихана се превръща в 
Дон Кихоте де Ла Манча, изменя се Алонсо Кихана, изменя се и всичко, 
до което той се докосва — все едно дали с ръцете, или с мислите си. Дон 
Кихоте полудява и пред него се откриват невероятни перспективи. Изчезва 
последователността на времето, свиват се границите на пространството. 
Лудостта дава възможност на Дон Кихоте да вижда по — далеч, да иска по 
— силно, да може повече. Алонсо Кихана е част от света, такъв, какъвто е, 
Дон Кихоте е допълнение към света, такъв, какъвто трябва да бъде. Алонсо 
Кихана следва лудия ритъм на живота, Дон Кихоте създава нов — ускорен 
и неравен — ритъм на живота. Алонсо Кихана е разумът на разумния, Дон 
Кихоте е разумът на безумния.

El nacimiento de Don Quijote
Qué sería de Don Quijote, si no fuera Don Quijote, si hasta el final se 

quedara Alonso Quijana, llamado por su carácter «el bueno». Él sería — para sí 
mismo y para los demás — razonable y bueno, tan razonable y tan bueno como 
millones de personas de España y del mundo. Pero en la vida ocurren cosas que 
cambian la forma de toda la vida, que hacen a que los hombres se queden los 
mismos y sean diferentes al mismo tiempo. Así Savel se convirtió en Pavel, y de 
la misma manera Alonso Quijana se convirtió en Don Quijote. Alonso Quijana 
pierde el tino, enloquece, empieza a creer en las novelas de caballería, lo imaginario 
se convierte en realidad, las hechiceras y los brujos, las hadas y las ninfas se 
convierten en reales y él lleva a cuestas las virtudes de la caballería desaparecida 
y errante. Alonso Quijana se convierte en Don Quijote de La Mancha, Alonso 
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Quijana cambia y con él cambia todo lo que él toca — con sus manos y además con 
sus pensamientos. Don Quijote enloquece y ante él se abren nuevos horizontes 
increíbles. Desaparece el orden del tiempo, se reducen los límites del espacio. La 
locura da a Don Quijote la posibilidad de ver más lejos, de querer más fuerte, de 
poder hacer más. Alonso Quijana es una parte del mundo tal como el mundo es, 
y Don Quijote es una adición a este mundo, tal como el mundo debe ser. Alonso 
Quijana sigue el ritmo loco de la vida, y Don Quijote crea un ritmo nuevo que es 
más acelerado y desigual. Alonso Quijana es la razón del hombre razonable, y Don 
Quijote es la razón del hombre sin razón.

Елица Костадинова — 11 з

El héroe de hoy
El héroe es una persona digna, brava, con corazón bueno, que huele a clave-

les e hierbabuena, y alma profunda como el sonido de un tocadiscos. Hoy vivimos 
en un mundo que cambia con la velocidad de la luz tan bella y peligrosa, un mundo, 
que necesita sus héroes.

Cada época tiene su propia forma, su imagen, su ritmo y espíritu. Los héroes 
de los diferentes tiempos pintan la historia y hacen su época inolvidable y única. 
Son creadores de invenciones geniales que ayudan a la humanidad o son artistas 
enamorados que nos inspiran con sus obras extraordinarias. 

Desde otro punto de vista, el héroe de hoy es cada héroe inmortal del pasa-
do. Los revolucionarios, cuya sangre roja y derramada nos dio la libertad. Los con-
quistadores de tierras nuevas, que emprendieron viajes hacia lo desconocido. Los 
héroes ficticios como Hamlet y Don Quijote, que habitan los libros, pero también 
la imaginación humana. Todos ellos son héroes ayer, hoy y mañana. 

Probablemente el mundo no sepa el nombre de todos los héroes de hoy. 
Pero es muy importante darse cuenta de lo que hacen los bomberos valientes y 
los doctores responsables, las madres sacrificadoras  y los padres bravos. Un héroe 
puede ser el amigo que coge tu mano mientras que las lágrimas saladas caen de tus 
ojos  temblantes  o una persona común y corriente en la calle que te salva la vida 
al azar.

El camino del héroe verdadero es difícil. Allí no hay solo flores y pájaros, 
sino también oscuridad, tristeza y soledad. Pero solo así su corazón huele a claveles 
e hierbabuena, y su alma es profunda como el sonido de un tocadiscos. 

Ана-Мария Сотирова  - XI ж
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