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„Всичко си има време, време има за 
всяка работа под небето” - казва 

мъдрият Проповедник от
Стария завет.

Вече 57 години учениците
от Четвърта езикова гимназия

„Фредерик Жолио-Кюри”, 
въодушевени от трудните пътища на 
съграждането, пишем биографията 

на млада образована България.
Ние винаги имаме време да бъдем 

духом будни, да заявим позиция, да 
се тревожим, да питаме, да търсим и 
да обичаме. Да пеем, да танцуваме, да 

рисуваме и да пишем.
19 март е време за празник, за чакани 

срещи с приятели и за поредния 
„Устрем”!
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В последното издание на националния литературен конкурс 
„Бодлите на таралежите” на фондация „Братя Мормареви” 
сред 189 участници и 269 произведения Боряна Димитрова от 
10.з клас грабна втората награда. Жури в състав Ива Йолова, 
Калин Терзийски, Иво Сиромахов, Захари Карабашлиев и Бойко 
Ламбовски даде високата си оценка за разказа „Някой няма ли да 
почука, моля!”
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Боряна Димитрова, Х з

Някой няма ли да почука, моля!
Имало едно време малко човече, което си живеело в малкото 

си апартаментче, което пък се намирало в едно голямо дърво. 
Човечето не можело да излезе от апартаментчето си по простата 
причина, че вратата му се отваряла само когато някой почуквал на 
нея. И така човечето си чакало ли, чакало някой да почука…

Един ден човечето се замислило какъв е шансът някой да 
почука точно на неговото дърво. Предвид, че по света имало толкова 
много тъпи хора, които все чукат по дърветата, то шансът бил 
голям. Но тези тъпи хора не ходели на места като гората, в която се 
намирало дървото на човечето, така че късметът станал късметче. 
Човечето надълго и нашироко пресмятало какъв точно бил шансът 
някой да почука на дървото му, и накрая си казало: „То и без това не 
зависи от мен! Нека съдбата да реши.”

В абсолютно същия този момент човекът, който щял да почука 
на дървената му врата, си бъркал в носа. Човекът си бъркал в носа 
не от тъпотия, а просто защото така му се приискало. И поради 
същата тази причина след години много случайно му се приискало 
да почука на дървото на човечето.

А човечето вече било станало чиче, което все си мънкало 
недоволно за щяло и не щяло. Било толкова заето да мънка, че не 
чуло почукването. „Чук-чук!”

Добре, че на чукащия му се приискало пак да почука, че да го 
чуе чичето. За пръв път в живота то отворило вратата си, така както 
било репетирало, а именно — с дълбок поклон:

— Ах, благодаря Ви най-сърдечно, прескъпи ми господине! 
Жив и здрав да сте! Много щастие за Вас и Вашето семейство…

Това продължило пет-шест минути, след които чичето 
трябвало да си поеме дъх. Човекът, видял възможност и той да каже 
нещо все пак, проговорил:

— Еха-а, ти да видиш!
Чичето, високо цяла педя и половина, сложило ръце на 

туловището си, запръхтяло от възмущение като малко прасенце и 
рекло:

— Що за безобразие! Що за обноски! Ах, това ли чаках толкова 
дълго! Ами то, те казват, че тъпите ще спасят света, ама…
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Всъщност чичето нямало как да знае какво „казват”, нито кои са 
„те”. Било го чуло през вратата от някакви си хора, които седнали да 
си говорят под дървото му. След като тези хора си тръгнали (без да 
почукат на вратата му), чичето приело за истина всичко, което си били 
казали, защото щом не са почукали на дървото му, значи не са били 
тъпи.

И въпреки това чичето било толкова разочаровано, че не се 
оказали тъпи, че от ярост успяло да потроши почти всичко в малкото 
си апартаментче. Да, постарало се после да залепи някои неща, но 
счупеното си остава счупено, дори след като бъде сглобено и залепено. 
Трябвало да излезе и да си купи нови неща, но как?! Тази мисъл го 
накарала да ги потроши наново.

Странно, но единственото, върху което чичето не стоварило гнева 
си, била вратичката. И докато из апартаментчето му се търкаляли 
стъкълца, парченца порцелан, бивши паркетчета, кръпки от завесите 
на прабаба му, вратата си стояла като нова.

— И все пак, ако ме бяхте попитали любезно как се казвам — 
продължило чичето, — щях да Ви кажа, че името ми е мосю барон Шон 
ди Бурян Фабиано Жуво Мутие Трети. Но след като не ме попитахте по 
учтив начин, аз няма да Ви го кажа.

Човекът останал втрещен минута, гледайки възгордялото се 
чиче.

— Ами, да. Вие какво правите в това дърво, anyway?
— За Ваша информация, живея тук. И пак за Ваша информация — 

бях затворен и не можех да изляза освен ако някой не почука на вратата 
ми. Е, аз, разбира се, предположих, че ще бъде някой тъпунгер.

— Какво?!
— Ами помислете — кой разумен човек ще започне да чука по 

дърветата насред нищото в някаква си гора! Ами, че то е смешно! Ха-
ха.

— Ама ние всъщност се намираме в центъра на гра… гра…
— Но как така, не ми е ясно, как така сте решили да дойдете точно 

тук? Че и да почукате! Трябва да сте изключително тъп.
— Извинете, но това съсвсем не е вярно! Пробвахте ли да излезете 

без… без някой да…
— През живота си не съм виждал… по-тъп… човек…
Естествено, чичето нямало как да е виждало по-тъп човек, защото 

никога не било виждало когото и да е.
Забравило радостта от свободата, поклащайки голямото си 

шкембе, чичето продължавало да обижда човека, който почукал на 
вратата му.
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— Ами хубаво тогава! — прекъснал го човекът. — Довиждане и 
приятен ви живот!

Той наистина го мислел. Искал чиченцето да е щастливо — да си 
живурка животеца, без да закача човека. И за да не чуе повече обиди 
от чичето, той сложил слушалките и си пуснал да слуша нещо далеч 
по-приятно.

— А-а! Ето, че сме можели да бъдем учтиви — бил отговорът на 
чичето. — Бях си много по-добре, преди да дойдете и да ми досаждате, 
тъпи момко!

И чичето яростно затръшнало входната врата. Било толкова 
ядосано, че първите няколко секунди не осъзнало какво било 
направило. Развикало се на човека за помощ, умолявало го пак да 
почука на вратата му, но човекът не го чул, защото слушал нещо, което 
му харесвало.

И този път чичето изпочупило апартаментчето. Но по-късно 
забелязало недокоснатата врата насред почти разрушените стени и 
прахоляците, които преди били покъщнината му.

Чичето се търкулнало в прахта, закашляло се и започнало да 
разсъждава. Погледнало вратата и се зачудило защо всъщност не може 
да излезе? Защо вратата била като нова насред развалините вътре? И 
тези мисли го натъжили дотолкова, че яростно намразило онзи човек. 
„Защо изобщо почука?! Бях си много по-добре преди това! Що за 
картинка съм сега!”

Чичето си останало да седи в прахта (защото нямало къде другаде 
да седи) с въпросите, тъгата и яда. Но не станало да опита да отвори 
вратата. Тя се издигала над него по-здрава отвсякога. Или може би не? 
Може би през цялото време е била само парче кора?

Чичето решило повече да не се тормози с тези въпроси. Боляла 
го главата, чувствало се зле заради всичките питанки. Затова чичето 
мъдро останало в прахта да чака някого, който да почука на вратата 
му, че да се отвори.

И то чакало и чакало, без да разбере, че всъщност дървото му 
се намирало в центъра на големия град, че много хора го подминават 
всеки ден и без да се досети, че този някой от изречението „Някой да 
почука на вратата, че да се отвори” можел да бъде и самият той. Не. То 
си чакало…

Понякога на някой случаен човек му се приисква да почука на 
някое случайно дърво и отваря вратата на някое случайно мрънкащо 
чиче, но не успява да го освободи от апартаментчето му, защото как 
да освободиш някого, който не иска да бъде освобождаван? И понеже 
тази мисъл стана твърде сложна, ние също като чичето отказваме да 
мислим по въпроса.
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Глас от вчера 
днес
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Моника Колева, випуск 2012
студентка по психология,

Университет Комплутенсе, Мадрид

https://lunichkemoya.wordpress.com/

Националността на едната 
човешка съдба...

Posted on March 3, 2015

Ако в схемите ми влизаше едната простичка идея, че 
принадлежа на едната „велика” нация… Ако в схемите си бях и това, 
то щях да имам конфликти, които биха ме заробили още повече в 
едната тъмнина, онази без фарове по бреговете.

Говоря един език, един такъв цветущ и изпъстрен от звуци и 
странни графеми… толкова странни. Официално или неофициално 
се родих в един град на една държава, простиращ се до едно море… и 
за мен те бяха единственият ми Космос, докато растях. Животът ми 
се въртеше около вафлите „Чайка”, горите в планината, снежните 
виелици и полъха на Черно море… Всички хора общуват с тези 
звуци, ядат тези вафли и имат Черно море, мислех си аз.

Израснах възпитана в любовта към един роден край, чиито 
граници ми бяха толкова непонятни, защото не знаех как може хората 
да са нарисували всички тези граници по света. Как разбираш, че си 
пресякъл една граница, ако не видиш червената черта? Непонятно! 
Израствах възпитана с любов към родното, а около родното нещата 
така се променяха: едни страни се появяваха, други изчезваха от 
картата, трети нападаха четвърти и уж четвъртите „тероризираха” 
третите, и петите, и всички останали… националности! За мен бе 
игра — и войната, и тероризмът, и „чуждият” език. Така и не го 
разбирах това понятие „чужд език”, как може някой да използва 
други звуци, с които ти разкрива реалността си, и те да са толкова 
по-различни от твоите така сладки… звуци! Не го разбирах, ала 
усещах. Усещах не само любов, ами една гордост. Трябваше да съм 
горда от това, че съм се родила, официално и неофициално, в този 
един град на тази една държава, на тази нация и до това море — и аз 
бях горда… националност!
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Но не можеш просто да обичаш, нали? Ами как да обичаш 
всичко, ако изведнъж ти разказват за „тях”. Да, „тях”, онези там, 
няма значение кои, просто „другите” — агресори към „твоето” родно, 
онова национално, към което принадлежиш, с онези гори, морски 
полъх, звуци…

И аз намразих! Онези „другите”, защото бяха други и бяха 
някога, не толкова отдавна, агресори… намразих ги. Обаче омразата 
не идва сама, тя идва със страх. И така — в мен се биеха една любов 
към онова мое неосезаемо родно, една омраза към онова другото 
неосезаемо „чуждо” и един страх от онази моя „идентичност”, била 
тя национална или може би човешка…

В края на краищата, ето, имаме го всички, имаме онзи 
вътрешен конфликт от това, че аз съм аз с моите неосезаеми 
човешки граници, и ти си ти с твоите неосезаеми човешки граници. 
Изведнъж смисълът от омразата изчезна и останахме аз и ти, едни 
безкрайности… без граници, защото границите си ги въобразихме 
аз и ти, ние и вие… двете националности.

Днес ми остана едната благодарност за това, че се определям 
с тези звуци, за това, че се къпя в този морски полъх, и за това, че 
се губя в тези гори. Остана ми и едно любопитство към теб или 
„другия”, „чуждия”. И сега, имайки свободата да усетя себе си, се 
ражда желанието да опозная теб.

Ето я моята човешка съдба. Една съдба, която търси хармонията 
в хилядите си идентичности, в които се потапя. Кой съм аз и 
навсякъде ли оставам този „аз” — тази ми една „националност”? Все 
още — да, но идва моментът, в който трябва да се превърнем в една 
„човешка” и свободна империя, изградена от култури, свободни в 
свободата си да бъдат едното цяло.

До единия народ, едната националност и едната моя ефирна и 
тленна благодарност, че мога да изписвам ето тези ми звуци.

С обич! Честит 3-ти март, мой Роден край!
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„Microsoft Power Point Presentation”
Posted on February 25, 2015

Отваряш един нов документ. Избираш дизайна, подбираш 
думите си, изработваш графики, играеш с цветовете, изпълнен си 
с желание да постигнеш перфектен вид, олицетворяващ идеята, 
която искаш да представиш, отразяващ теб самия.

Това ли е животът? Една презентация на себе си, едно 
търсене на Кой съм аз, един опит да се дефинираш, идентифицираш, 
изградиш, една презентация на егото…

Пробваш схеми, обуваш роли, обличаш идеи. Някои са ти 
по мярка, други идеални, трети… можеш и с тях, и без тях, ала все 
пак ги влачиш със себе си, за да можеш после да ги свалиш и да 
се полееш със студена вода, бидейки чисто гол и уязвим. В този 
момент на уязвимост се питаш това ли съм аз? Едно голо тяло без 
дрехи, настръхнало от допира на студената вода. Ала все пак и този 
нов документ не ти допада, и пак нещо не е както трябва и вземаш 
едно на prima vista дълбоко решение и сменяш интерфейса…

Кристина Николова, XII з
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Да пишем за 
отличен

(и на матурата)

Елена Динева, IX б
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Ана-Мария Сотирова, XII ж

Страдание и творчество
„Живяхте ли така, че животът ви да заслужава да бъде 

превърнат във филм?” — пита Джим Морисън. Той пита: „Живяхте 
ли със смисъл и вълнение, достигнахте ли дълбокото и високото, 
бяхте ли творец? Щом отговорът е да, заслужавате безсмъртието и 
вечността.”

„Да живейш безсмъртен в смъртний мир” е най-високото, 
космическо постижение на човека. Но не на обикновения, а на 
твореца, готов да носи кръста на страданието, да бъде жертва, а 
после — спасение за себе си и хората, да посрещне мъката и болката 
с прегръдка, а после да прогледне и да сътвори величественото. 
Бетовен е творец. Славейков е творец. Аз копнея да бъда творец, но 
се страхувам от страданието.

Страданието може да бъде преодоляно лесно от човек, винаги 
пътуващ по повърхността на живота. Но то може и да смачка този, 
чиято душа е крехка и ранима. А за талантливия човек, дарен 
с необикновена светлина, страданието е път към творчеството, 
минаващ през прозрението, познанието и вдъхновението. 
Изкуството на твореца страстно се нуждае от страданието, за да бъде 
смислено и стойностно, истински красиво и докосващо сърцето. А 
докоснатото сърце може да се превърне в безсмъртно, неизгарящо, 
пълно с идеали и любов — като сърцето на Шели и като къпиновия 
храст от Стария завет.

Страданието и творчеството са мисия на човека създател, 
върховен смисъл на живота му, но и възможност за него да 
постигне възвисяване, да се докосне до божественото. Почувствал 
пронизването на скръбта, усетил жаждата за знание, отворил 
вратите към възприятията си, творецът преодолява границите на 
земното и се превръща в свръхчовек. В поемата „Cis moll” Славейков 
възпява Бетовен — нов човек, специален и неповторим, видял 
чудни цветове и чул изящни звуци, постигнал съвършенството на 
вселенския слух и на просветлената душа.

Страданието и роденото от него творчество правят човека 
смел и пълен с мощ. Страданието е пламъкът на творчеството, 
но преди да смачка чувствителната душа на твореца, то трябва 
да бъде преодоляно чрез изкуството. Така човекът превъзмогва 
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обречеността на битието и се превръща в творец на собствената 
си съдба. Страданието е също жертва — то отваря очите на човека, 
превръща го в сътворител на светове и после бива победено от 
величието и красотата на изкуството.

Творецът не трябва да се страхува от страданието, а да го 
посрещне с отворени 
и топли обятия, да 
почувства всяка болка, 
да страда дълбоко и 
чувствено, да отвори 
сетивата си за света, да го 
опознае с любопитство 
и увлечение, да се 
превърне в прекрасен 
творец, да се доближи 
до божественото, да 
постигне хармонията, 
да бъде безсмъртен. 
Свръхчовек. Творец.

Женя Димитрова, XI з
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Ана-Мария Сотирова, XII ж

Човекът и градът в поезията на 
Христо Смирненски

Днес няма за какво да се борим. И няма идеал, в името 
на който да умрем. В двадесет и първи век всичко е позволено, 
модерният човек е свободен, вратите към света са отворени за него, 
много градове го очакват и безброй възможности го връхлитат. 
Днес революцията не би имала цел. Революцията се обезсмисля. А 
аз копнея за нея. Да бъда част от тълпата, защото вярвам силно в 
идея. Толкова, че да пролея кръвта си. Мога, ако се върна почти 
век назад. Двайсетте години в България приличат на епоха, по-
вълнуваща от днешната, с бунтове, по-възвишени от настоящите, и 
творци, по-дълбоки от съвременните.

Не мога да пътувам през времето. Затова, мисля си, че Христо 
Смирненски е щастливец. „Слънчевото дете на революцията” е 
човек с ясна социална позиция, млад и вдъхновяващ поет. Не 
сме се срещали, но опознавайки стиховете му, усещам зарята във 
въображението му и огъня в душата му. Ще живее вечно със своето 
необикновено творчество — на границата между символизъм и 
авангард. Самият той е на границата, на барикадата между себе си 
и света, между пламенните слова и саможертвения подвиг. Днес 
не познавам такъв човек. Днес хората ме разочароват, защото 
желанията им са егоистични, а идеалите — повърхностни. А 
градовете, които обитават — пусти и безлични. Човекът и градът 
в поезията на Христо Смирненски имат различни нюанси и лица. 
Значението им е важно за изграждането на цялостния облик на 
поезията му. Блясъкът и маските, мракът и страдалците, пожарът и 
мечтателите — човекът и градът са неразделно свързани. Човекът е 
винаги в пространството на града и градът винаги е одухотворен с 
нечие присъствие.

Капиталистическият град на Смирненски привлича човека 
със сиянието на своите светлини, звуци, цветове. Изглежда красив 
и разкошен, „грамаден и задъхан”, с „пъстроцветни шумни тълпи”. 
Но всичко всъщност е маскарад. Празничен, но прикриващ греховна 
суета, капиталистическият град е зъл и ограбващ младостта. Като 
един безкраен карнавал, той е обитаван от хора с маски. Богати и 
могъщи, алчни похитители, те са слепи за страданието на малкия 
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човек. Хора егоисти, вгледани в собственото си съществуване, 
подминават стария музикант, без да забелязват самотата му и без 
да чуват цигулката му. Нежната приказност, в която срещаме за 
първи път малката цветарка, е сграбчена от „каменния град”. Там е 
светло под „гирлянди електрични”, но тази светлина е изкуствена. 
Оркестърът изпълва пространството с ритъм, но от звуците „се 
рони сякаш мъка и печал”. В този град човекът е с поглед на хищно 
животно, усмивката му е иронична. Студенокръвен, ограбващ, 
притежаващ, той живее в блажено пространство, в което няма 
място за цветарката — крехка и смирена, и за стария музикант — 
немощен и тъжен. Под лъскавия купол на буржоазния град живее 
човек, изгубил своята душа.

Нямат душа и бедняците, крачещи по тъмните улици на 
същия град. Тя е изтръгната от телата им — развалини. Рухнали са 
надеждите им, възможностите им, бъдещето им. В зимните вечери 
няма блясък и топлина, а безбрежно страдание и смразяваща агония. 
В града властват студът на безпощадната зима и непрогледният 
мрак на нощта. Обитателите му са силуети, злокобните сгради имат 
„жълти стъклени очи”, смъртта очаква всеки в прегръдките си. 
Градското пространство е „черна гробница” за мъже, жени и деца и 
животите им са еднакво нещастни и безнадеждни. Бащината грижа, 
майчината обич и детският смях са обезличени. Няма мили думи, 
а плач, писъци и груби ругатни. Дори семейният пристан е мъртъв. 
Градът тъне в мъгла, той е пуст и човешката мъка в него е дълбока. 
Молитвите са съкровени, но остават нечути. За човека няма изход, 
болката му е истинска и вечна, той е жертва, сянка, чието присъствие 
няма смисъл. Дори мисълта, че невинните гаврошовци имат своето 
бъдеще в града, е мимолетна. Защото техните мечти са красиви 
снежинки само за миг, преди да умрат в калта на безконечната 
зима.

Този град, безнадежден и тъжен, Смирненски запечатва най-
дълбоко в човешкото съзнание. Но аз обичам страстно другия. Него 
поетът представя като арената на бунта, който ще донесе промяната. 
Сцената на революцията. Градът, който трябва да бъде разрушен, 
за да се изгради нов свят с по-достойни ценности и идеали. В него 
Йохан, юношата и всички ний ще видим, че ще бъде ден. И човекът 
вече няма да е слаб и беззащитен, защото се е превърнал в борец, 
въздаващ възмездие, „исполин” — творец на новото. Той ще бъде не 
мъченик, а герой, пламенно вярващ в идеята за живот, по-добър и 
по-справедлив, готов да умре в името на революцията, „пленен от 
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лъчите на нова зора”. В червения град тълпите няма да са суетни, 
шумни и безлични, а обединени от общ блян — апокалиптичен бунт 
в името на светло бъдеще. Копнеж, превръщащ тълпата в човешка 
стихия, помитаща и съзидаваща.

Когато чета поезията на Христо Смирненски, ме вдъхновява 
идеята за справедливостта и жадувам за революция. Но не е толкова 
лесно, защото… какво идва след смъртта на безброй млади хора в 
бунта, какво предстои след разрушението? Да се слееш с тълпата, за 
да бъдеш смел и променящ, изглежда драматично и вълнуващо, но 
не е ли това романтична илюзия, лишена от смисъл, щом не зная 
какво ще създам след апокалипсиса? Кръвопролитието невинаги е 
величествено, но винаги е грозно и жестоко. А може би идеалът иска 
саможертва? Чудя се дали човекът е готов да осъзнае, че няма нужда 
да погуби себе си или да бъде насилник в името на идеология. Вече 
знам, че и днес светът има нужда от пренареждане, има за какво 
да се борим. И вярвам, че някой ден прогледналият човек ще бъде 
революционер, но не и убиец. В свой светъл и прекрасен град.

Жулиета Карагяурова, XII д
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Анита Кацарска, XI з

Алоха, драги слушатели!
А може и да не сте слушатели. Възможно е просто да сте усилили 

радиото в отчаяни опити да заглушите мрънкосванията на тъщата, 
да впрегнете волята си в обуздаване на мислите си за отмъщение 
към шефа или сте ни обърнали внимание, търсейки станция за фон 
в кабината на колата. Или греша? Наистина ще се радвам, ако съм 
привлякла вниманието ви още с поздравителното „Алоха!”. Хм, 
защо пък точно „Алоха!”? Защо не обичайното „Здравейте!” или 
„Бонжур!”, „Оля!”, „Гутен таг!”?

Причината е напълно обстоятелствена — екипът ни обявява 
„Седмица на Хаваите”. Съжалявам, че ще ви разочаровам, но никой 
няма да спечели вълшебна седмица на брега на Тихия океан. Поне 
не и от нашето радио. Това беше в кръга на убиване на очакванията 
— един вид гадна шега. Но вие все пак останете с нас, пък току-
виж сме ви върнали ентусиазма. Приканваме ви през следващата 
седмица, смятайки за начало понеделник (сякаш не се очакваше да 
е точно понеделник), да захвърлите якетата, ботушите, шаловете 
и веднагически да си изнамерите полички, но не шотландски, а 
хула полички. Метнете на главите си по един венец и се прикрийте 
отпред с кокосови орехи. Който не успее да си набави тези такъми, 
е поканен да дойде в студиото ни на ул. „Джаралмайнлъка”, където 
щедрите ни колеги ще подкрепят инициативата, подарявайки 
комплекти хавайски облекла.

Какво? Получаваме обаждания. Защо през февруари ли? Ами, 
честно казано, идеята ни хрумна някъде в средата на миналата 
седмица, когато лично на мен ми омръзна да си излизам от вкъщи 
и да виждам навсякъде сняг, сняг и… няма да повярвате, но отново 
сняг! Стига ти до очите! Писна ми от тази зима! Какво искаме? 
ЛЯТО! И кога го искаме? СЕГА!

О! Още обаждания. Обичам активните слушатели. Питате 
дали не е „малко” студено навън? Разбира се, че е студено. Даже 
доста. В края на краищата е февруари — съвсем нормален зимен 
месец с всичките му виелици и вихрушки. Но нали това е целта 
на хавайската седмица — да освободим духовете на лятото и да се 
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стоплим. Затова спрете да се оплаквате, слагайте хула поличките, 
шарените ризи и леите, а после ходете до аптеката и пийте „Тайлол 
хотове” на шотове, „Колдрекс” и други такива гадорийки. Ще 
кажете, че не сте гледали рекламите?!

Пожелавам ви незабравима „Седмица на Хаваите”. Аз през 
това време ще си стоя в студиото на радио „FM мармалад на скара”, 
завита с одеяло от свободно отглеждани уелски овце и чаша чай в 
ръка.
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Емануела Кръстева, XI д

Интернет - новата дрога на 
поколенията I

Интернет, чудото от края на миналия век. Мястото, където 
има всякакъв вид информация, забавления, текстове, картини, 
звук, анимация… Мястото, където хората се пренасят и заживяват. 
Мястото, което промени и обърка обществото. Много хора 
проникнаха в него, забравиха да се върнат, забравиха и пътя си към 
реалното. Но това ли е мястото, където трябва да останем?

Интернет е феноменът, довел до информативната революция 
на човечеството, който ни накара да изоставим външния свят, да 
забравим своите човешки нужди и да занемарим социалните си 
контакти. Така наречената „мрежа” се превърна в съществена 
необходимост, но изгубихме контрол над себе си.

Приспособяването към „нета” се превръща в болест за 
съвременните поколения. Интернетът се оказва най-големият 
прелъстител, който подтиква хората да мислят, че това в 
действителност е най-големият им приятел. При болестта „Интернет” 
хората получават същите симптоми, както при наркозависимите 
и алкохолиците. Мрежата се оприличава на наркотичната 
абстиненция, т.е. ако наркозависимият, или в този случай 
интернет зависимият, е лишен от това, към което е пристрастен, 
той изпитва непреодолимо влечение да си го набави. Един от 
най-често срещаните случаи, свързани с пристрастяването към 
интернет и с който обществото се сблъсква ежедневно, е следният: 
всичко започва със създаването на електронна поща, участие в 
чатове и социални мрежи, сърфирането — най-нормалното, което 
човек прави в началото. Първоначално не висиш” цял ден пред 
компютъра. След това откриваш компютърни игри, които са върхът 
за времето си. Започваш да играеш и губиш представа за времето. 
Губиш контрол. Изоставяш приятели и близки, оставяш на заден 
план съня и храната, денят и нощта сменят местата си, а първата 
мисъл след събуждане е за Мрежата. Излизаш от реалността и 
забравяш за всичко освен как да победиш следващия си противник 
в играта. Тозва се среща най-често при подрастващи момчета, които 
се впускат в интернет пространството, без да усетят, че ще станат 
зависими.
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Учени твърдят, че интернет запълва определена липса у хората, 
че това е тяхното бягство от нормалните форми на общуване. Според 
мен интернет запълва липсата на потребности при хората, които не 
могат да си намерят място в обществена група и затова си намират 
виртуална. Или пък не могат да бъдат приети такива, каквито са. 
И затова слагат маски в интернет пространството. Там могат да 
си сменят пола, да бъдат успяващи, агресивни, съблазнителни, 
да придадат на себе си качества, които не притежават, обобщено 
казано — да бъдат такива, каквито не са в действителността. По този 
начин хората забравят за истинските съществени междучовешки 
взаимоотношения и заживяват в един фикционален свят. В мрежата 
те не могат да намерят сетивността, която е особено нужна и важна 
в човешкия живот.

Когато сме жадни за истински потребности, трябва да се 
нахраним пълноценно с реални, а не с фалшиви заместители като 
интернет. Интернет не е екстра. Социалната мрежа не е социалният 
живот. Прекият контакт с клавиатурата не е достъп до човешките 
потребности, а само лъжлив заместител. Повярвайте ми!

Виктгория Алексова, VIII и



Устрем’ 2015

23

Вероника Вичева, XI д

Интернет - новата дрога на 
поколенията II

Интернет — злият близнак на библиотеките. Чудовището 
Франкенщайн на двадесет и първи век. Дрогата, която лишава 
съзнанието от логика и разум.

Сега спри и затвори очи! Заключен си в тъмна стая със спуснати 
завеси и не виждаш нищо. Ключът за вратата е някъде из стаята, 
а ключът на лампата — от външната страна на стената. Ядосан, 
мислиш: „Няма никакъв изход, това е, край”, а всъщност може би 
просто трябва да потърсиш прозореца зад завесата. Но прозорецът 
не е врата и Интернет не е библиотека. Не, но са логичното решение 
на проблема.

Не разбирам хората, които заклеймяват Интернет като „най-
поквареното нещо някога”, по думите на двама възрастни мъже и 
случайния им разговор в автобуса, който чух, докато се прибирах. 
Отговорът на събеседника му беше: „Да, и аз не го разбирам. Вече 
нищо не е, както беше преди.” Преди как? Преди кога и какво? 
Преди, когато достъпът до какъвто и да било вид информация е 
бил нищожен, а цензурата върху словото буквално убийствена? 
Подобно осъждане на новото единствено поради причината, че е, 
ами… ново, нетипично и непознато за миналите поколения, ми 
напомня за онези времена, когато заради билкарството, основа на 
съвременната хомеопатия, хората, занимаващи се с това, са били 
обвинявани във вещерство. Акт, който за всеки разумен съвременен 
човек изглежда лишен от логика. Тогава защо значимостта на 
Мрежата остава неосъзната и тя бива осъждана като „дрога”?

Разбира се, никак не отричам слабите звена на Интернет, 
защото, както Ричард Пол Еванс казва: „Плуваме в океан от 
информация и се давим от невежество.” Ужасно глупаво е сам 
да допуснеш грешката да се давиш в океан от спасителни пояси. 
Глупаво е, но отново има изход, и то очевиден. Спасителният пояс, 
Интернет — научиш ли веднъж как да го използваш, механизмът 
работи единствено и само в твоя полза, с други думи, приспособяваш 
се към условията като своеобразен инстинкт за самосъхранение.

В началото, когато Интернет се появи, аз самата бях като горска 
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лисица в Антарктика. Никак не й е там мястото, заобиколена от 
„море” от лед и безброй „снежинки” уебстраници. Странно, студено 
пространство и съставена от милион пикселчета начална страница, 
която горещо предлага да се гмурна в ледената вода на Мрежата.

И, да, отново имах избор — да потъна ниско долу, в тъмното, 
или да усвоя изкуството на плуването с препятствия. Да, Интернет 
не е материален, не е човек и не ти е приятел, прилича на водите на 
Южния полюс — мъртвешки студени и опасни, може да се удавиш, 
пристрастявайки се, но именно това напомня, че там, в системите 
на реалния свят, плуваме аз, всеки, когото познавам, и всеки, когото 
не познавам, а заедно с нас се носят айсберги от интереси, книги, 
научни трудове, музика…

За мен Интернет не е дрога, а факт. Безпристрастен, някъде 
там между всички цветове от бялото до черното и между всички 
нюанси от доброто до злото, факт.

Лесно е да обвиниш човека отвън, че не ти е показал къде и за 
какво е прозорецът в собствената ти тъмна стая. Лесно е и да дамгосаш 
Интернет, новите технологии като дрога, а в действителност те са 
нищо повече от отражение, пречупено през призмата на хората 
днес.

Патриция Славчева, VIII и
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Бояна Лазарова, IX е

Народ без традиции е като дърво 
без корени

Българските традиции в моя живот
Може ли някой българин да пропусне сурвакането, връзването 

на мартеничка, боренето с великденски яйца, брането на билки и 
тегленето на късмет от новогодишната баница? Това са само част 
от българските традиции, обичаи и ритуали, които са свързани с 
определени празници от фолклорния и от православния календар. 
Те са основа, стабилност, живец на българския народ от хиляди 
години. Такива си остават и за мен!

България има около 315 500 деца на наша възраст — между 
детството и съзряването. Точно сега празничните ритуали, които 
сме видели като малки и помним откъслечно, започват да стават 
осъзнати. Придобиват смисъл традиционни дейности и постъпки, 
които преди са ни изглеждали странни и неразбираеми. Цикличността 
на годишните времена, природните закони и страхопочитанието 
на човека пред стихиите са вградени в множество обичаи. Част от 
вярванията, които са ги създали, не са типични за ежедневието на 
съвременния човек. Въпреки това отчитаме съобразяването им с 
естествените процеси в развитието на растения, животни и хора. 
Всеки празник всъщност е традиция. Почитайки го, ние повтаряме 
приетото, добавяме нещо ново от себе си и предаваме напред най-
доброто.

Сред ритуалите, които днес осъзнавам, е прекадяването 
на дома в нощта на Бъдни вечер. Така се изразява вярването, че 
пламъкът и димът прогонват нечистите сили и подготвят появата на 
новото начало. Всичко това е свързано с рождеството на Спасителя. 
Помня от малка дънера „бъдник”, който се поставя в печката и 
гори до сутринта на Коледа. Топлината му може да се сравни само 
с топлината на обичта, дарена от семейството. И до днес сама 
украсявам коледното дърво, сурвачката, приготвям празничен 
тиквеник. А след началото на Новата година се подреждат, както 
винаги, ябълков сладкиш за Йордановден, мартенички в чест на 
Баба Марта, великденски яйца и козунак. Така традициите оживяват 
в мен и са част от моето израстване.
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От позицията на съвременността и научните достижения 
изглеждат наивни вярванията в свръхестествени същества. В 
българската митология и във фолклора има много русалки, 
самодиви, таласъми. С техните сили народът свързва обичаите 
на Еньовден — на 24 юни. Преданието, че набраните в това утро 
билки са най-лековити, днес е доказано. Естествените процеси 
на съзряване на растенията достигат най-високо съдържание на 
полезни вещества именно в последната седмица на месец юни.

Постенето — задължително по православния календар 
и строго спазвано от предците ни, е друг пример за прието по 
традиция и важно за здравето на хората поведение. Периодите на 
въздържание — т.нар. „пости”, са били съобразени с природните 
времена и сезонната активност на стопанството. Дори днес, когато 
ритъмът на живот е различен, тези „пречиствания” на тялото и на 
духа имат своето заслужено място сред здравословните препоръки. 
Така много от традициите разкриват носена дълговечна истина за 
хармоничното съчетаване между природа и човечество.

Промените в обичаите са нормална последица под влияние 
на технологичните модерни времена. Но има „зрънца”, които 
силно концентрират човешката натура, произлизат от традициите 
и печелят популярност и днес. Ярък пример е тъй познатата 
ни от новогодишната нощ баница с късмети. За да има повече 
благопожелания, и то не само веднъж в годината, предприемчиви 
хора са успели да въведат „тегленето на късмет” в ежедневието ни. 
Пророкуването на сполука е и в кафенето, и в специалните мобилни 
приложения. Всеки вярва, че късметът, който му се падне, ще му 
помага през деня. А защо не и напред в живота?!

Следвайки пътя на традициите, неусетно минават година след 
година. Силата, упоритостта и творческото мислене на българския 
народ са едновременно сърцевина на създадените обичаи, гаранция 
за оцеляването им и посоки за доразвиването им напред. Никой не 
може да бъде пълноценен, ако не зачита традициите на своя народ! 
Повярвайте ми!
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Виктория Стефанова, IX з

Защо трябва да се изучава 
„Илиада” днес?

Ако сте решили да учите история на изобразителното 
изкуство, откъде ще започнете? От Леонардо да Винчи, Ван Гог или 
Пикасо? Едва ли. Ще ви се наложи да се върнете около 35 хиляди 
години назад във времето, когато първобитният човек е разбрал, че 
с един остър камък може не само да убие животно, но и да издълбае 
очертанията му върху скала. Така са създадени първите образци на 
изкуството — добре известните ни пещерни рисунки, намерени във 
Франция, Испания и Италия.

А сега да се прехвърлим към литературата. За да стигнем 
до извора, отново трябва да се върнем хилядолетия назад, когато 
човекът от древните цивилизации е съумял с писмени знаци да 
фиксира предаваното през поколенията устно слово. За съжаление, 
не всичко от онова далечно минало е успяло да преодолее 
изпитанията на времето, за да достигне до наши дни. Знае се, 
че елините създават своята азбука въз основа на финикийската 
някъде около IX в. пр. Хр. И ето че още в този начален период се 
появява истински шедьовър — Омировата „Илиада”. Една поема, 
която изпреварва постиженията на своето време и впечатлява с 
внушителен обем, въздействащ изказ, богатство на теми и образи 
и силен драматизъм. Дори само това е достатъчно основателна 
причина да бъде четен и изучаван Омир — фактът, че с него се 
поставя началото на литературата.

За мене обаче мотивацията да чета „Илиада” е далеч по-
силна. Като човек, увлечен по всичко древно, аз откривам в поемата 
неизчерпаем източник на интересно разказани събития. Умелото 
преплитане на митология, история и художествена измислица прави 
творбата наистина ценно и увлекателно четиво. За мен е любопитно 
да проследя боговете и героите, които познавам от древногръцките 
митове, защото тук те сякаш „оживяват”. В чисто исторически план 
ми е интересно и самото отразено събитие — Троянската война. Та 
нали и днес чуваме и употребяваме фразеологизмите „ябълката 
на раздора”, „хубавата Елена”, „ахилесова пета”, „троянски 
кон”. Тяхното тълкуване ни връща към онова далечно време, 
заинтригувало и Омир.
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Ако оставим настрана моите лични пристрастия, бихме могли 
да открием и други причини „Илиада” да се разглежда и днес. 
Някои ученици навярно ще си кажат: „Защо ни е да изучаваме нещо 
на повече от 2500 години?”. Сигурно мислят, че нашето съвремие 
е твърде различно като динамика и ниво на технологиите, затова 
са излишни измислиците за някакви олимпийски богове и герои 
с необикновена сила. Ще се опитам да ги опровергая. Неслучайно 
векове наред след създаването си „Илиада” е била учебник по 
нравственост на античния човек. А нима сега тя не може също да ни 
преподава морални уроци? Всеки ден и ние се сблъскваме с примери 
на гняв и отмъщение, на приятелство и удържана дума, но и на лъжа 
и предателство. В определени ситуации и ние се чувстваме обидени, 
страдащи, огорчени от съдбата. Човешката душа не се е променила 
много, макар да са се изменили обстоятелствата. Вярно е, че в мирно 
време по-рядко ставаме свидетели на прояви на смелост и героизъм, 
на стремеж към слава и победа, на чувство за дълг и патриотизъм, 
но тези качества със сигурност не са изчезнали, а само изчакват 
момента, в който ще са необходими.

А на какво са готови хората в името на любовта и 
привързаността? Та нали и съвременникът ни е склонен да действа 
решително и понякога безразсъдно? Нали все още силата на кръвната 
връзка е достатъчен аргумент родителят безрезервно да подкрепи 
детето си в труден момент? Нали все още по света бушуват военни 
конфликти, при които воюващите страни са покровителствани 
от различни държави, един вид заместници на пристрастните 
олимпийски богове. И сред тях също се водят задкулисни игри, 
които повлияват по някакъв начин върху изхода на спора. Но това 
е най-неприятната аналогия и най-несъщественото основание да се 
чете Омир. Неоспоримо е обаче, че докато съществува човечеството, 
ще бъдат актуални ценностите, на които учи поемата.

Има и по-творческа причина да се изучава „Илиада” днес 
— вдъхновението. Колко художници и скулптори от Античността, 
Ренесанса или съвремието, колко композитори, сценаристи и 
режисьори са били повлияни емоционално от творбата до такава 
степен, че са пресъздали сцени от Троянската война във всевъзможни 
интерпретации.

Ако „Илиада” не беше толкова вдъхновяваща поема, щеше ли 
Хайнрих Шлиман още на 7-годишна възраст да е напълно убеден 
в съществуването на Троя и да даде обет, че след време ще докаже 
твърдението си, като намери древния град? Непоколебимата вяра 
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в истинността на Омировия епос логично води до момента, когато 
преди 140 години Илион е преоткрит за света.

И така, мисля, че бихте могли да посочите за себе си поне 
една причина да четете Омир. Дали защото е пръв и е образец за 
следващите автори, дали защото поемата притежава художествени 
достойнства, или пък сте почитател на древността, дали заради 
нравствените ценности, или заради вдъхновението и вие да 
творите?

Решете сами!
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Полина Дянкова, IX з

Самотата на днешния
тийнейджър I

„Живей като на кино!” — така се казваше някъде, не помня 
къде. Така би казал всеки от моите връстници, ако е на купон, на 
кино, с гадже или на дискотека.

Гледаш го младежа на шестнадесет години — усмихнат, 
говори умно, изглежда уверен, щастлив, доволен. Гледа те, но с 
празен поглед, някак сам, без мечти, с много хора около себе си, а 
самотен.

Да! Може би умеем да се забавляваме, да пируваме, даже да 
рискуваме, винаги на ръба… Но това не означава ли, че сме сами? 
Сам — в обърканите мисли за живота, пред мобилния екран, пред 
черната дъска, сам дори в своята свобода.

Мисля, че всеки тийнейджър се оказва затворник на 
собствената си воля. Има свободата за всичко, което пожелае. Има 
дори самотата, която подхранва егоистичното му съществуване. Сред 
непознати или познати — няма значение, винаги може да се окажеш 
сам. Да не усетиш и да не получиш подкрепа, да нямаш разбиране 
от отсрещната страна, да няма усмивка, любов и топлина…

Веднъж, преди няколко месеца, на рожден ден на приятелка, 
усетих това чувство. Всичко беше наред: торта, свещи, музика, 
купон и в същото време — празнота! Нещо липсваше. Не знам какво 
точно, но се усещаше, като че ли времето бе спряло. Ето я тягостната, 
непоносима самота! Усещане, което трудно може да се опише…

Ученически вицове, напрежение от предстоящо изпитване, 
разочарования, несподелена любов, скука… Стоп! Скука ли казах? 
Ами да, дори и тийнейджърите скучаят. Не е ли много тънка 
границата между скука и самота!? В скуката отново си самотен, 
унесен в своите мисли, вглъбен в своето бездънно Аз.

Животът е твърде кратък, за да го изживяваме сами и без 
любов. Интересен, забавен, трагичен, обичан, обичащ и самотен 
филм, чиято главна роля, изпълняваме самите ние!



Устрем’ 2015

31

Рада Георгиева, IX з

Самотата на днешния
тийнейджър II

Самотата — увековечена в литературата, в музиката и в 
киното от всички, които са се оставили да ги погълне. Също като 
любовта, страданието, приятелството и омразата, тя е нещо, което 
никога няма да престане да бъде част от битието ни. За някои тя 
е проклятие, а други до такава степен са свикнали с нея, че са я 
превърнали в начин на живот. Едни я избират сами, други просто 
не съумяват да й избягат. За голяма част от днешните тийнейджъри 
тя е нещо константно, което ги чака, когато се приберат след дълъг 
ден в училище, когато чувстват, че няма „никой на света”, способен 
да ги разбере, или пък е единственото, което им остава, когато се 
уморят от всички хора, с които ежедневно общуват.

За мен самотата всъщност е спасение — от задълженията 
ми, от нормите на поведение, които съм принудена да спазвам, 
от безсмислените разговори с хора, които ме слушат, но всъщност 
рядко ме чуват. Истината е, че имам нужда от нея. Единствено когато 
съм сама, мога да се отдам на мислите си, да взема решенията си, 
да се потопя в утехата на книгите и музиката. Смятам, че именно 
когато сме сами, у нас се раждат най-оригиналните идеи. Албер 
Камю: „За да разберем света, понякога трябва да му обърнем гръб.” 
Е, смятам, че по-ясно не може да бъде — животът е объркан, труден 
и непредвидим. Хората — също. За да осмислим всичко, което ни се 
случва, имаме нужда от самотата.

Според мен обаче самотата сред познати е за неразбраните, за 
тези, които никой не иска да чуе, за отритнатите и пренебрегнатите. 
Какво друго биха могли да изпитват, ако съучениците им не ги 
приемат, защото са различни? Това са тийнейджърите, за които 
самотата е начин на живот — неотлъчно е с тях. Някои откриват 
избавление от нея в рисуването, танците, пеенето или писането. 
Но има и такива, за които не съществува утеха. Чудите се защо 
навсякъде срещате празни погледи и безизразни лица? Защо 
негативизмът се е превърнал в такава голяма част от живота ни? 
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Отговорът е прост: защото съществуват хора, които не понасят 
нараняващата ги самотата, които не знаят как да се справят с нея. 
Защо според вас има толкова стихотворения, такова изобилие от 
песни, написани за нея? За да разберат всички, които се чувстват 
забавени и сами, че не са. За да разберат, че половината население 
на Земята изпитва същото. Така че, вярвам, никога не сме наистина 
сами в дилемите и проблемите си, макар и да не го усещаме по 
този начин. Буковски обобщава: „Не е задължително истинската 
самота да бъде ограничена до единствено когато сме сами.” Тя е, 
когато говориш с някого, но същевременно виждаш в очите му, че 
не те разбира. Когато всичко, което се случва покрай теб, се слива в 
едно цяло, когато имаш нужда от някого до теб, но в същото време 
едничкото, което искаш, е да останеш сам със себе си.

Разбира се, има хора, непознали истинската самота, поне на 
пръв поглед. Но всъщност, щом се замислят, осъзнават, че тя е там, 
с тях и открай време заедно вървят ръка за ръка. Има и такива, 
за които е кошмарна, затова постоянно търсят контакт с друго 
човешко същество. Това са онези, които не могат да бъдат сами със 
себе си. Е, за тях имам друга мисъл: „Има и по-лоши неща от това 
да бъдеш сам. Понякога минават десетилетия, докато осъзнаем, но 
няма нищо по-лошо от това да го осъзнаем твърде късно.” Отново 
Буковски. Кажете ми, ако собствената ни компания не ни е приятна, 
чия е?

Съществуват два вида самота сред днешните тийнейджъри 
— поносимата и непоносимата. Тъй като още сме млади, част от 
нея в един хубав ден ще спре да ни притеснява. Може би… Всичко 
зависи от нагласата ни. Всичко зависи от това как предпочитаме да 
прекараме живота си — способни да оставаме сами със себе си от 
време на време или винаги търсещи някого, който да ни избави от 
нас самите.
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Таня Коларова, XI з

Насаме
Защо ме гледаш така? Кажи ми какво си мислиш, докато очите 

ти са така дълбоко втренчени в мен? Какво е първото нещо, което ти 
минава през ум? Може би косата ми е рошава? Гримът ми е твърде 
натежал? Вероятно не харесваш дрехите, които съм облякла? Кажи 
ми го, каквото и да е… Това мълчание ме убива.

Стоиш близо до мен, а сякаш си на хиляди километри. Бих 
искала да знам какво се върти в главата ти, да мога да прочета 
мислите ти… Но уви. Зад мълчанието на един човек се крият толкова 
неизречени (а може би и дълбоко погребани) думи. Ако споделиш, 
ще ти олекне… не се страхувай, кажи ми, ще остана до теб. В очите 
на хората се крият най-големите истини и най-големите лъжи. В 
сърцата им се крият най-големите радости и най-страшните им 
болки. Когато човек е щастлив, личи от километри — огромна 
усмивка на лицето, блестящи от радост очи. Изражение, което само 
щастието може да изрисува.

Болката е нещо, за което хората избягват да говорят. Тя е мрачно, 
потискащо, ужасяващо същество в нас. Но нека не забравяме, че и 
болката е до време. Появява се нежелана, мигновено, тихомълком 
изпълва цялото ти тяло, убива настроението ти. Започваш да 
размишляваш за живота си, или по-точно — с какво си заслужил 
това изпитание? Защо се случва на теб, а не на някой наистина лош 
човек?

Мисленето е най-дълбокото опознаване на себе си. Мислим 
и в повечето случаи се връщаме назад. Към нещата, които сме 
направили някога, но в последствие съзнаваме, че сме били на 
грешен път. Болката се засилва. Терзанието също. Дали можем някак 
си да я спрем? Казват, че болката отминава, но наистина ли е така? С 
болката можем да се учим да живеем заедно, колкото и невероятно 
да звучи това. Мислим си, че е отминала след известно време и в 
живота ни се случва нещо, което да ни направи щастливи…

Ще те попитам отново — защо ме гледаш така? Този втренчен 
поглед. Тези красиви сини очи, дълбоки като океан. Тези малки 
блещукащи звездички в тях… Само да знаех какво си мислиш, 
всичко щеше да бъде различно…



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

34

В подножието 
на Парнас

Анна Ни, XII а
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Ивана Николаева, XI и

* * *
Държа ръката ти
топла и моя,
докато ти разкриваш
вселени от звезди пред мен,
докато танцуваме
валс под дъжда
между капките,
а ти ме целуваш
като по филмите.
Другото е тихо
и после продължаваме
по пътеката от звезден прах,
която очите ти строят,
докато държа ръката ти.

* * *
Вали,
а капчиците
дъждовно сини
като очите ти
танцуват нежно
върху листата
октомврийско жълти
като очите ми
и ни се ядосват,
че и ние танцуваме
съвсем между тях,
съвсем влюбено,
съвсем сухи,
а вали.
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Ана-Мария Сотирова, XII ж

* * *
И продължавам.
Без тежки ботуши.
Без треперещи пръсти.
Без винени целувки
и болезнени прегръдки.
А само със спомен
за космос и пролет,
когато спрях да се срамувам
след срещата Под Ягодите.
И продължавам.
Със жажда.
Със устрем.

Анита Кацарска, XI з

***
Там, край лагерния огън
седим всички
в кръг, сключени около искрите на лагерния огън,
бушуващ пред дома ни.
Домът,
който е там,
където сме ние…
Заедно.
Ах, каква приказка!
Не от онези с белите замъци
и принцесите в бални рокли.
Това е приказка
толкова скромна
и може би заради това така спира ми дъха.
Приказката на нашите гласове,
от високи до ниски тонове,
леещи се в буркана с мед,
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докато някой
безгрижно подрънква си с китара,
а други,
неусетно влезли в ритъм,
барабанят
кой с каквото намери.
И защо да си даваме
изтърканите джинси и широките пуловери
за балните рокли
или лачените обувки?
Защо да мечтаем
за мраморни подове,
когато под краката ни
се стеле дишащата гръд на света?
Защо да желаем
полилеи, обсипани с кристали,
когато над главите
завива ни най-безценният и светъл от всички?
Нашата приказка не завършва
с „Три дни яли, пили и се веселили”.
Не завършва
и с разбуждането на зората,
нито с угасването на искрите.
Тогава заспива нощта,
но домът бди и будува.
Вдигаме ръце
и няма замък,
в който да се затворим,
няма стени,
няма врати,
няма прозорци.
Има ни само нас
и несвършващата музика.
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Анита Кацарска, XI з

Пиши?
Пиши в понеделник. Пиши в неделя.
Пиши за всеки ден, когато с две крачки пред трудностите си 

мислиш: „Аз печеля!”.

Пиши на лист. Пиши на салфетка.
Пиши, без за времето да си даваш сметка.

Пиши с молив. Пиши с химикал.
Пиши, когато реката те носи, унесен, на дървен сал.

Пиши на зазоряване. Пиши на смрачаване.
Пиши в момент, когато търсиш насърчаване.

Пиши със танц. Пиши със песен.
Пиши за бялата сова, която закриля дома ти онази есен.

Напиши ми писмо. Напиши ми телеграма.
Дори от крайчето на тефтер бележка напиши ми,
а аз думите ти да обичам няма да престана.

Пиши?
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Джули Хаджолян, XI б

* * *
Човека от точки —
познавате ли го?
Аз го познавах.
Имаше силует той —
силует от точки.
Идваше от друго място —
място,
съставено от точки:
хора от точки,
небе от точки,
море от точки.
Ще питате точките какви са били…
Кръгчета с бяло по средата!
Разказваше ми той
за своя точков свят
край нашия лагерен огън
(не от точки).
Любимо ми бе
как всеки път,
щом се запознаеше с
ново точковато лице
и стиснеха те ръце,
от единия отиваха
няколко точки
у другия.
Разменяха точки
така,
както ние разменяме
усещане.
И по този начин
си разказвали
истории,
обогатявали
точковия си кръгозор.
Замислих се тогава
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ние защо сме спрели
да си споделяме
усещанията…

Имаше един проблем
обаче.
Ако се приближат
прекалено много
един до друг,
точките на
точковите хора
се смесват
и по-късно
не успяват да се разделят.
Създават се
създания
с причудливи,
ала чудни
точкови придания.
Но моят точков приятел
ми сподели,
че ако тъй се объркат,
губят себе си дори.
И вместо да се съберат отново
опасно близо
до стария другар,
предпочитат да експлодират
заедно с всичките си точки
във въздуха,
както става в Космоса.

Замислих се отново
и си обясних
защо не се връщаме
и ние
при старите другари,
да си приберем
изгубените
усещания.
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Мартина Тодорова, XII д

Парадокс
Аз светя вечер и сутрин гасна —
малка, нищожна душа.
Леко странна, неясна —
малко сняг, малко цветя.
Китара без струни пее
нечий живот тук до мен,
а нощта тъмно синее
без надежда за другия ден.
Там, в часа на безвремие,
огън от цигара във мрака
извършва църковното бдение
над 40-дневна клоака.
Там, където синьото е черно,
а жълтото рони сълзи,
там, където без надежда
бродят щастливи души…
Там ме търси — в парадокса,
защото аз си тръгвам с нощта,
защото живея в лукса
да не роня напразни слова.
Там, в безвремиево време,
където е по-страшно това,
не да носиш тежкото бреме,
а букет от безсмислени цветя.
Там е човекът — погледни —
плаче, крещи и се смее,
там единствено, където
черното вечер синее…
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Мартина Тодорова, XII д

Ела
Ела при мене тихо,
загърнат тайнствено в нощта,
в часа, когато тела във ритъм се преплитат
и рисуват лунни цветя.
Ела при мен,
преди да си помислил,
и нека тялото ти да е в плен
на чувства — не на разум,
и то преди нощта да стане ден.
Ела, не чакай,
инак повикът ми ще заглъхне,
щом нощта нежния си плащ свали.
Ела, когато е неясно,
когато аз, ти, бъдещето — всичко е мираж.
Ела безшумно
и нека да се слеят две души в една,
защото хубава поезия се пише
не със думи, а с тела,
защото, ако искаш да съм твоя,
както аз желая да си мой,
побързай!
Нека да се скрием зад завоя —
там, при грешници безброй.
Нека станем част от нещо
срамно, бурно и цинично.
Ще е горещо… като в ада,
но ще е наше… и ще е лично.
А щом пропука се зора
и любопитните лъчи те осветят,
тръгни си бързо!
Така всичко ще остане скрито за света.
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Велина Николаева, XII д

* * *
На кого какво доказваме,
щом сами не се разбираме?
Мълчим си, нищо не показваме,
горди и застинали.

Любовта е проста сметка —
вземаме, за да дадем.
И после няма равносметка,
че душа от себе си крадем.

В оковите на страха уловено,
мълчанието само си вдига тост.
Разменяме си купчина любезности,
но за чувствата сме гроб.

Нека те далече да се скрият,
където се не стига и с компас.
Няма по-тайно място да открият
от оазиса във нас!
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Подир сенките 
на думите
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Биляна Георгиева, XI з

* * *
Буря. Хиляди мисли минаваха през главата ми в този час 

и всяка една от тях бе твърдо решена да не ме остави да заспя. 
Часовниковата стрелка отброяваше часовете, сякаш бяха минути. 
Едно мигване и вече беше отминал поредният час. Дъждът винаги 
ми е действал успокояващо, защо днес е така решен да ме умори? 
Всяка капка отеква в съзнанието ми и от нея се поражда поредната 
мисъл, която заражда яростна дискусия вътре в мен и колкото 
повече се усилва дъждът, толкова повече се разразява бурята в 
мен. В хаоса винаги е имало някаква пленителна красота, която ме 
вълнува всеки път, когато се сблъскам с нея, затова вятърът, който 
отнасяше небесната вода във всички посоки, ми се стори прекрасен. 
Една от вълните на това бурно море, в което се беше превърнал 
сега небосводът, прелетя и удари мен. Хиляди малки капчици 
нежно докоснаха лицето ми като ласка. Точно те ме изтръгнаха от 
дълбокото униние, в което беше попаднал умът ми, и ме накараха 
да видя всичко по-ясно от всякога. Всяко мъничко съмнение се 
изясни и всеки въпрос получи своя отговор. Как стана — не знам, но 
странното е, че ме направи щастлива.

Кристина Николова, XII з
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Джули Хаджолян, XI б

***
— Мълчиш.
— Ти говориш ли?
— Аз сънувам.
— А аз не живея.
— За първи път ли си жива?
— Гладна съм.
— Жадувам за любов.
— Не остаряваме ли бързо?
— Тогава какво значи да си млад?
— Лети ми се.
— Все едно и също.
— Като да ослепееш като къртица.
— А цвят?
— Само сив.
— И докога така?
— Умирам.
— Всички.
— Аз не зная.
— И какво от това?
— Не трябва ли…
— Няма трябва.
— Има ли любов?
— …
Трети в ъгъла. Той диша. Или пък е пуснал музика? 

Може и да крещи. А може би…
— Аз съм третият.
— Първи няма.
— Върви.
— Има ли значение?
— Нима?
— Ох.
— Боли ли?
— Да си втори — винаги.
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— Може би.
Първата пищи. Светлината е върху нея, а тя пищи. След 

това очи. Без устни?
— Стига си говорила.
— Аз не мълча.
— Напротив.
— Напротив какво?
— По-скоро кого.
— Късно е.
— Луната спи.
— Ти нали сънуваш.
— А дали…
Тъмно е. А някак си е хубаво.
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Ева Демирева, XII ж

***
Калейдоскоп от цветове, заключен в призмата на вечността. 

Космическо спокойствие и чувство за натежала безтегловност. Черно 
мастило се стича по телата. Капе от блестящите от възбуда очи. Минава 
по всяка извивка и докосвайки земята, образува река от демони. Дави 
всичко по пътя си. Малко по малко попива през кожата и преди да 
усетиш, си подвластен на греха. Тишината има цвят, самотата — мирис. 
Безгранично спокойствие, дяволски притихнала топлина. Някак 
студена, безлична. Някак нереална.
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***
Пътуваме през световете. Държиш ръката ми, но си толкова 

далеч. Изпепеляваща самота. Бездушното пространство ме ужасява, 
кара ме да крещя. Всичко в тази реалност се вледенява от писъка 
ми. Блести, сякаш нежна и топла искра. Слънцето също е ледено, 
но топли душата ми.

Пътуваме през световете. Сега си по-близо от всякога. Усещам 
ледения дъх, сгряващ лицето ми. Излизаме от ледения свят. Сега е 
топло. Друга реалност. Различна, но някак същата. Виждам очите 
ти през сияйните разноцветни форми, изпълнили въздуха. Топли 
са и някак човечни. Твърде нетипично. Слънцето тук сякаш се топи 
върху нас. Изгаря душите ни, стопля сърцата ни. Всичко е толкова 
ярко, но не виждам нищо.

Погледна ли те — ще изчезнеш.
Погледнеш ли ме — ще заплача.
Пътуваме през световете. Вече няма студ, нито топлина. Няма 

цветове. Не чувстваме нищо, дори и празнотата я няма. Времето не 
съществува тук. Дори ние не съществуваме тук.

***
Пътуваме през твърде много светове, а сме все така загубени в 

своите. Мастилото все още се стича по телата, а демоничната река ни 
следва като проклятие. Порочна и чиста. Убиваща и съживяваща. 
Реалността е вече мит, телата ни — ненужни, кухи обвивки.

Остава само онзи поглед…

***
Пътуваме през световете, обречени никога да не се намерим.
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Магдалена Данчева, XI в

Животни
Както всеки друг следобед, решавам да изляза, за да потичам 

в градината, която е близо до дома ми. Трябва да се готвя за 
предстоящото училищно състезание. Топло е и затова съм си с 
късите шортички и обикновено потниче, които купих преди два дена 
от магазина за втора употреба. Минавам през входа на градината 
и се затичвам леко, но изведнъж се спъвам и падам с лице върху 
асфалта. Завъртам главата си наляво и прокарвам ръка през бузата 
си, която ме наболява малко. Заглеждам се във фонтана срещу мене, 
виждам как чайките се къпят вътре, за да се разхладят. Дочувам 
плач и се изправям. Завързвам набързо чисто белите връзки на вече 
износените ми маратонки.

— Мамооо! — писка едно дете наблизо. — Този човек мирише 
ужасно.

Отправям поглед в посока на сочещия пръст на момченцето. 
Виждам един старец, облечен в дрипи, косата му и дългата му брада 
са сплъстени от мръсотия, на места се забелязват бели кичури, 
подсказващи за това колко много е преживял бедният човечец. 
Протегнатите към родителите на детето ръце се спускат бавно до 
тялото му. Босите му крака шляпат по земята, когато се отправя към 
другия край на градината.

Майката размята чантата си „Гучи”, за да го изпъди.
— Като искаш пари, защо не си учил и не си си намерил работа? 

— вика бащата и се изплюва в посока на бездомника.
Гласовете на тези хора толкова ми напомнят крясъците 

на чайките, къпещи се във фонтана до нас. Бъркам в джоба си и 
изваждам оттам един лев. Той е за автобуса, с който ще се прибера, 
но очевидно тренировката ми ще продължи по-дълго. Тичам към 
стареца, седнал на една от новите дървени пейки с изработени 
орнаменти по облегалката й. Слънцето се промъква измежду клоните 
на дърветата и лъчите му падат точно върху възрастния човек, 
създавайки усещането, че той е някакъв светец.

— Извинете! — побутвам го леко по рамото, но той не реагира.
Побутвам го още няколко пъти, отново нищо. Допирам ръка 

до гърдите му. Сърцето му бие едва-едва. Дишането му е накъсано. 
В безсъзнание е. Вадя телефона от джоба си и с треперещи ръце 
набирам номера на Спешна помощ.
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След около 15 минути пристига линейка, но единствената 
помощ, която получава, е една студена мокра кърпа върху челото и 
„Този няма пукнат грош. Нека се оправя сам. Загубихме си времето”. 
И стадото изостави болната овца…

Нося му да пие вода, правя му вятър с вече изсъхналата кърпа. 
Държа го на сянка. Опитвам се да го вкарам в едно заведение, но 
ни гонят оттам още щом отваряме вратата. Минава вече час. Заедно 
сме, но не обелваме нито дума. Само се взирам замислено в сините 
му изстрадали очи. Този човек е сам. Прекарва живота си на улицата 
и е отхвърлен само защото няма с какво да си плати, за да живее. 
Не получава никаква помощ и е подритван като куче от обществото 
себеподобни… духом. Той е един от тях, а те го гледат с погнуса. 
Сякаш е плъх, излязъл от канализацията.

След още 15 минути той вече е безжизнен труп. Получил е 
топлинен удар и възрастта не се смилява над него. Обаждам се в 
полицията, те идват, за да отнесат тялото на стареца.

Прибирам се вкъщи и още от вратата се хвърлят да ме прегръщат 
тримата ми братя. Чувствам се толкова щастлива, че имам някого, 
който ме обича и няма да ме изостави. Влизам в банята и си вземам 
горещ душ. Отивам да се облека и точно когато излизам от стаята си, 
на вратата се звъни и майка ми отваря.

На входа стоят двама полицаи.
— Добър вечер! — казва единият от тях, с прилежно изгладена 

униформа. — Познавате ли този мъж?
Другият вдига една снимка пред очите ми. На нея има мъж на 

около 30–40 години с военна униформа. Светлите му очи привличат 
вниманието. Тези очи няма как да ги забравя.

— Да — отвръщам.
Полицаите ми обясняват, че това е човекът, който е починал 

днес, докато съм била с него. Ходили при синовете му, но те казали, 
че не го познават. Съпругата му починала преди три години. 
Униформените сметнали, че може би аз съм далечна роднина на 
мъжа и искали да ми дадат нещо. Единият полицай ми набутва в 
ръцете дневник с изтъркани кожени корици. Двамата мъже изразяват 
съболезнованията си и се изнасят бързо, сякаш някой хищник ги 
гони. Този дрипав старец е бил български войник. Отхвърлен от 
собственото си семейство, без да получи капка уважение. Прекарал 
остатъка от живота си в мизерия и самота.

Отворих първата страница от дневника и видях черно-бяла 
снимка на войник и млада, красива жена. Един въпрос прободе 
съзнанието ми: Ако никого в света не го е грижа за тебе, дали изобщо 
съществуваш, или си просто един фантом?
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Калоян Гуглев, XII а

ХХХ
Над морето стърчаха огромни и същевременно изящни скали. 

То се блъскаше в тях с неуморима сила и оставяше пяната си, сякаш 
ги покриваше с бяла пелена. Слънцето грееше весело по синия 
небосвод, а лек южен ветрец подухваше приятно и раздвижваше 
нагорещения въздух. Вълните в морето създаваха красиви бели 
зайчета и приятен шум на лек тътен. Над скалите беше кацнало 
едно приятно заведение, обгърнато от близките двуетажни къщи, с 
първи етаж от камък и втори от дърво — типичните възрожденски 
къщи край морето. Те бяха опасани от тихи и сенчести калдъръмени 
улички, над които висяха клоните на смокинените дръвчета, 
натежали от плод.

Заведението беше заето от една голяма група родители и 
техните деца. Бащите пиеха студено пиво с цаца, децата ядяха разни 
десертчета или пържени картофки, а майките си бяха поръчали 
тортички и кафенца. От време на време гларуси се спущаха като 
пикиращи немски щуки към заведенито, целейки се в нечия порция 
храна. Но преценяваха, че не могат да се промушат между навеса 
и масите, затова в последния момент рязко обръщаха посоката и 
политаха обратно към морската шир.

Майките обсъждаха помежду си последните светски новини 
и пущаха по един бегъл поглед към морето. Помислиха си, че днес 
то е страшно обаятелно с всички рибарски лодки и малки яхти, 
излезли в него. Веднага им хрумна идеята да се снимат. В синхрон 
затракаха смартфони и се появяваха една след друга най-различни 
снимки с майките на фона на морския пейзаж. Снимките набързо 
се качваха в социалните мрежи. Последваха цели часове в щракане 
на телефоните, харесвания на снимките и посредствени коментари, 
от които на практика нямаше нужда, но за модерните жени бяха от 
първа необходимост, за да се поддържа виското нивото на тяхното 
самочувствие.

През това време бащите водеха спорове на футболна, 
политическа и автомобилна тематика. Децата играеха настрана 
с таблетите си, и изобщо — тъпееха. Минаха часове, неусетно се 
стъмни. Слънцето беше почти залязло, а лекият ветрец някъде се 
изгуби. Но преди това той вече бе довлякъл със себе си облаците, 
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които задържаха топлия въздух. На всички им стана задушно. 
Вече не се виждаха белите зайчета на вълните. Лекият тътен се 
беше заменил от обикновеното плицукане, което се долавяше 
от подножието на скалите. Лодките и яхтите се бяха прибрали в 
пристанището.

Положението при майките изведнъж придоби критически 
стойности. Те започнаха да се оплакват от задухата и пожелаха 
веднага да се връщат при климатиците вкъщи. Взеха да прибират 
децата, но те искаха още да играят, което събуди недоумение у 
бащите. Майките поведоха отчаяна битка на фона на страшни 
крясъци от цялата орда пантери и мятащи се във въздуха ръце и 
крака. Хванали здраво през кръста врещящите си отрочета, майките 
ги изнасяха от заведението.

Бащите се намираха пред свършен факт и независимо че 
искаха да продължат своето занимание от по-рано, трябваше 
набързо да си платят сметките и да догонят жените си, чието 
поведение продължаваше да е необяснимо. Опитите на бащите 
да разберат какво се случва, не бяха удостоени с вниманието на 
майките. Всъщност те не толкова желаеха да разберат жените си, 
колкото да ги върнат в заведението, защото изпитваха изгаряща 
мъка по недоизпитата бира и недоизядената цаца, която щеше 
да бъде изконсумирана от котките и гларусите. А това сипваше в 
раната им цели килограми сол.
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В лабиринта 
на чуждия свой 

език

Полина Дянкова, IX з
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Александра Маринова, XI в

La mort du clown

N’êtes-vous pas fatigués de chercher du sens là où il n’existe plus? 
Et qui sait s’il a même existé…

N’en avez-vous pas assez de planter le même couteau rouillé dans 
la même plaie, chaque fois que vous le voyez de dos?

Le clown ne pleure pas. Il meurt — seize fois par nuit.
Il s’y est habitué! Ben, c’est ça son métier — profession «mori-

bond».
Sa mission est de naître! Seize fois par nuit — après chaque mort. 

Chaque fois que vous riez, quelque chose en lui disparaît. Mais vous… 
vous ne vous en apercevez pas. Vos joues secouées du rire, la salive 
dégoulinant de vos canines déchaussées et s’absorbant dans vos chemis-
es blanches parfaitement repassées. Vos cœurs aveugles ne cherchent 
pas le sens au seul endroit où le clown existe, où il est réel.

Et l’arc-en-ciel devient un martyre.
Kamikaze!
Chaque nuit il sort sur la scène, son visage peint des restes du 

corps de l’arc-en-ciel. Ses yeux sont perçants, son discours réduit en cen-
dres, sa langue — chargée à cause des cigarettes et du sirop de toux, son 
sarcasme déchire le contenu de votre existence. Chacun de ses gestes, 
chaque mot, chaque soupir, chaque silence apporte à vos âmes sèches un 
hiver nucléaire. Même quand le tranchant de votre insolence blessante 
coupe son masque souriant, il ne tremble pas.

Ce n’est qu’après tout ça, une fois que tout le monde est parti et 
que l’obscurité étend ses tentacules poisseux partout, que son corps se 
convulse de douleur, l’âme pousse des cris en silence, les ombres se con-
fondent et se diluent dans l’éternité veloutée de la solitude et il vomit sur 
l’espoir d’un avenir meilleur. Ça ne dure qu’un moment — juste le temps 
qu’une larme tombe…

La naissance fait plus de mal — même plus que la mort. Mais ça se 
passera plus tard… sur une autre scène.

Et le lendemain? Le lendemain il mourra encore.
En se moquant de vos rires, mesdames et messieurs, le clown vous 

montrera son dos — exactement seize fois.
Et vous, vous ne comprendrez pas, et vous mourrez — chaque sec-

onde pour le reste de votre vie.
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Мария Чернева, XI б

Le bonheur... Tout homme le recherche. Que 
représente-t-il pour vous?

Selon un sondage réalisé par une organisation européenne, les 
Bulgares sont la nation la plus déprimée. Mais ce n’est pas seulement 
en Bulgarie que les gens deviennent de plus en plus tristes chaque an-
née. Alors où pourrions-nous chercher le bonheur et en quoi consiste-t-il 
pour nous en ces temps de «grande dépression»?

Certains pensent que le bonheur se trouve dans les choses simples 
et quotidiennes: le goût amer ou sucré du café du matin, la pluie qui fait 
de la musique sur les fenêtres, les souvenirs qu’on partage avec les plus 
proches. Ces gens-ci découvrent la beauté là où d’autres ne peuvent pas 
la voir et cela les rend plus heureux qu’autrui. L’état de bonheur pour 
eux est plus facile à atteindre.

Mais il existe des individus qui ne sont pas satisfaits de leur vie, al-
ors de plus grands efforts sont nécessaires pour les faire sourire ou rire. 

Les mots ne suffisent pas, ce sont 
les actes qui comptent pour eux. 
Ils ont peur du bonheur, parce 
qu’il leur est inconnu et difficile 
à reconnaître. Ils tiennent beau-
coup à leurs proches et leurs rela-
tions sont leur «source générale» 
du bonheur.

Quant à moi, le bonheur est 
la somme de tout ce que j’ai évo-
qué. Il est partout et nulle part, 
facile et difficile à la fois mais, 
surtout, très important. Sans 
bonheur on est juste un conte-
neur marchant d’eau et de sang, 
de tristesse et de dépression. C’est 
pourquoi, je pense que le sens de 
la vie et d’être heureux et de ren-
dre les autres heureux.

Полина Дянкова, IX з
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Йоана Димова, XII б
Проект „С грижа за всеки ученик”

Faut-il accorder une grande liberté aux jeunes 
ou, au contraire, doit-on la limiter?

Les parents se posent toujours la question de savoir s’il est raison-
nable d’accorder une grande liberté aux jeunes ou s’ils doivent la limiter. 
Quelle qu’en soit la réponse, il ne faut jamais confondre liberté et laxisme 
ou liberté et autoritarisme.

Il est notoire que les premières années de notre vie sont souvent dé-
cisives. C’est le moment où le petit découvre le monde et éprouve toute 
sorte d’émotions. Il apprend à communiquer avec d’autres enfants. Or, le 
rôle des parents à cette étape est très délicat parce qu’ils sont ceux qui doiv-
ent expliquer à leurs enfants savamment le respect des règles, la différence 
entre le bien et le mal. Ce sont là des contraintes auxquelles tout «animal 
social» est obligé de se conformer.

Plus tard, quand le petit devient adolescent, tout change rapidement. 
Moi, j’ai 18 ans et j’ai toujours joui d’une grande liberté (ou du moins, c’est 
ce que je pense). D’après ma mère, tout est une grande manipulation de 
la part des parents. Aussi ne m’a-t-elle jamais interdit de sortir ou d’aller 
à quelque fête. Mais elle me parlait chaque fois, elle me conseillait et en-
fin elle me laissait réfléchir. Après, je prenais toute seule ma décision. En 
d’autres termes, j’ai compris très jeune ce que signifie assumer des respon-
sabilités et prendre des résolutions, sous ou sans l’influence de mes par-
ents. Ils me donnent toujours la possibilité de choisir. Quand je commets 
une erreur, ils me comprennent, m’aident et parfois on trouve ensemble la 
bonne direction à suivre. En bref, ils sont mes meilleurs amis et je leur en 
suis reconnaissante.

Je plains par contre mes compagnons d’âge dont les familles leur 
imposent de grandes restrictions. Dans ce cas, la complicité entre eux et 
leurs parents ne pourrait jamais exister. Aussi les jeunes recourent-ils très 
souvent à la drogue ou se noient dans l’alcool, à l’insu de leurs proches. Ils 
savent pourtant que s’ils ne respectent pas les règles, ils seront collés à la 
maison pendant une ou deux semaines. Malheureusement, ils ne tirent pas 
de leçon de leurs actes et considèrent leur comportement comme une sorte 
de révolte indignée.

En conclusion je dirai qu’accorder une certaine liberté aux jeunes 
ne signifie pas forcément ne pas s’intéresser à eux. Bien au contraire, les 
aimer, c’est leur laisser la liberté de commettre des fautes et d’en discuter, 
ce qui est plus difficile, il est vrai, mais beaucoup plus efficace.
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Виолина Лазарова, XI б

Les circonstances ou les événements extérieurs 
à l’homme sont-ils les seuls qui déterminent son 

sentiment du bonheur?

Dans sa vie, chaque individu éprouve différents sentiments — 
tristesse, inquiétude, joie, bonheur. Dans quelle mesure ces états d’âme 
sont-ils dépendants de nous? Y a-t-il des facteurs qui les déterminent 
ou ce qu’on pense et ce qu’on ressent ne relève que de notre esprit et de 
notre coeur? Tout le monde dit que la vie est ce qu’on en fait mais est-ce 
toujours vrai?

Certains événements extérieurs peuvent vraiment nous rendre 
heureux. Ce sont, par exemple, la nouvelle voiture ou les nouveaux vête-
ments de marque qu’on est à même de s’acheter. Ces acquisitions nous 
remontent le moral et nous nous sentons heureux. On éprouve égale-
ment des émotions positives en recevant un joli cadeau. La surprise faite 
par une personne qu’on aime est, elle aussi, capable de nous faire sourire. 
Pourtant, on peut se poser la question de savoir si tous ces événements 
sont complètement extérieurs ou bien nous en sommes responsables, 
nous aussi.

En fait, on peut s’acheter ce qu’on veut grâce au métier qu’on ex-
erce. Le travail bien payé et la bonne situation matérielle sont le résultat 
des choix qu’on a faits et des efforts qu’on a investis. Quant aux amis et 
à la famille, c’est aussi quelque chose qu’on a mérité. Ainsi, avoir une 
famille signifie être patient et prendre soin des autres. Créer des liens 
d’amitié n’est pas facile non plus: il faut des efforts, de la compréhension 
et de la persévérance pour les conserver. C’est donc nous qui sommes 
responsables de notre bonheur.

En conclusion, on peut dire que la vie est un combat constant entre 
les circonstances et les événements extérieurs d’un côté et notre capacité 
de les mettre à notre profit d’un autre. Il faut donc lutter pour obtenir ce 
qu’on veut et ce qui nous rend heureux. Si l’on est suffisamment patient, 
si l’on fait de grands efforts, on réussira à réaliser ses rêves et à se sentir 
heureux.
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Анита Кацарска, XI з

El Maestro de la Encanta

O las aventuras de Doremío con el tren y su lucha con los sonidos 
terribles del mundo

En un lugar de la Encanta, de cuyo nombre no quiero acordarme 
(porque está rodeado de magia que no tenemos que revelar), no hace mu-
cho que vivía un músico y director de orquesta. Su nombre era Doremío 
Fasolasido, pero todos le llamaban el Maestro por su fama entre todos de 
la Encanta. Su música de verdad hacía que la gente se enamoraba. Cada 
vez que el Maestro levantaba su batuta y la meneaba encima de su cabeza 
se convertía en un mago que hacía que el mundo sosegara y parara de 
respirar para escuchar.

Doremío Fasolasido vivía con su hermano Justicio que era aboga-
do. Los hermanos eran completamente diferentes, pero se sentían felices 
compartiendo un estudio demasiado pequeño para todos los instrumen-
tos de Doremío y todos los papeles de Justicio.

El Maestro estaba tan absorto en la música que creaba y dirigía, 
aunque en realidad la música le dirigía, que un día durante uno de sus 
conciertos paró de nadar con la batuta en el aire y se volvió al auditorio 
porque le pareció que había empezado a oír una música diferente de la 
que salía de las violas, las guitarras, los trombones. Miró a la gente y 
escuchó la música que transmitía cada uno a través de sus emociones 
y sentimientos. Pudo oír la alegría y el entusiasmo, la admiración y la 
felicidad. Pero también oyó los llantos de la tristeza y la soledad de al-
gunos. Los ojos del Maestro se humedecieron y él bajó de la escena sin 
decir nada.

Desde aquel momento Doremío Fasolasido decidió dedicarse a la 
salvación de los que escondían la música nostálgica y elegíaca. Quería 
tomar con su batuta los tonos menores y convertirlos en tonos mayores. 
Creía que la música podía salvar y nosotros también sabemos que esto es 
verdad. Pero aun los héroes más valientes necesitan la ayuda y el apoyo 
de un amigo. Doremío no podía contar con la ayuda de su hermano, 
porque por mucho que le quería Justicio pensaba sólo en su trabajo y 
sus papeles. Así que el Maestro de la Encanta buscó su ayudante en su 
círculo músico. En el rincón más lejano y oscuro de la orquesta estaba 
el hombre que tocaba el triángulo-un instrumento que no oís mucho en 
las sinfonías. El hombre se llamaba Tristezo Alegre porque aunque había 
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tenido una vida dura, siempre sonreía. Cuando oyó la idea de la misión 
del Maestro se emocionó y aceptó la propuesta de participar.

Así los dos Caballeros de la Música tomaron sus instrumentos y 
se compraron unas motos viejas que nombraron Motonant y Motonín. 
Empezaron a viajar por las tierras de la Encanta buscando los corazones 
destrozados.

Una vez Motonant se estropeó y Doremío Fasolasido tenía que de-
jarlo en un taller. Pero en ningún momento pensó en dejar de ayudar. 
Decidió tomar el tren. Su mano derecha, Tristezo Alege, también dejó 
su Motonín y los dos fueron a la estación con el violoncelo, la flauta y 
el triángulo. Por supuesto, la batuta mágica estaba en el bolsillo de los 
pantalones de Doremío.

Se sentaron y el Maestro cerró sus ojos para percibir los gemidos 
de las figuras tristes. Oyó algunos pero de repente en vez de los tonos 
nostálgicos de la gente oyó un sonido pesado que le interrumpía los pen-
samientos y las melodías que ya estaba creando para ayudar a la gente 
diversa. Se levantó de su sitio. Tristezo le miró sorprendido y preguntó:

— ¿Maestro, qué os pasa?
— ¿No lo oyes, Tristezo? El sonido chu-chu, chu-chu.
— Sí, lo oigo, Maestro. Pero esto es sólo el sonido del mecanismo 

del tren.
— No te engañes, Tristezo. Alguien trata de molestarme y de con-

vertir mi misión en un fracaso. No puedo permitir este tipo de insolen-
cia.

El Maestro sacó su batuta como un mago y salió en el pasillo del 
tren. Empezó a buscar el origen del sonido.

— ¡Ayúdame, Tristezo! Busca de dónde proviene el chu-chu, chu-
chu.

— Maestro, el chu-chu, chu-chu proviene desde las entrañas del 
tren.

— Tristezo, tú eres un genio, ¡hombre!
El Maestro le dio un beso a Tristezo y se dirigió hacia la salida. 

Entonces Tristezo se enteró de que su jefe tenía la intención de bajar del 
tren.

— No, no, no, Señor. Os prohíbo que bajéis.
— Este es mi deber, Tristezo. Un tren que se mueve no me puede 

asustar ni darme miedo, lo único que me causa temor son los sonidos 
horribles de este mundo.

Doremío abrió la puerta y empezaron a sonar las alarmas. El Maes-
tro saltó y cayó en los arbustos. Dentro de dos minutos el tren paró y 
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Doremío, andando con una pierna porque la otra cojeaba, caminó hacia 
el tren. El revisor bajó también para reprenderle pero el Maestro no le 
hizo caso y empezó a golpear las ruedas del tren con la batuta para que el 
sonido horrible se convirtiera en algo armónico que agradara sus oídos. 
Pero el tren otra vez se puso en marcha, las ruedas volvieron a repetir 
su crujido satánico. Desolados, Doremío Fasolasido y Tristezo Alegre se 
encontraron en el medio de la Nada respirando el humo del tren que les 
había dejado atrás.

Ана-Мария Сотирова, XII ж

«Vivid de tal suerte que el morir sea para vo-
sotros una suprema injusticia»

La vida es como una hoja de papel. Al principio blanca, vacía; to-
davía no hay felicidad, confusión, ni dolor; solo inocencia. Luego nacen 
los deseos y los sueños — unas líneas blandas sobre la hoja. Y después 
las experiencias: ¡explotan como fuegos artificiales de colores extraordi-
narios! Al final la hoja se quema o se rompe y desaparece para siempre.

Lo que yo pienso sobre las palabras de Unamuno es que tenemos 
que pintar sobre la hoja con amor, con pensamientos claros e inspiración. 
Debemos afrentar al odio, a la vanidad y a la envidia, que destruyen el 
corazón y dañan a la mente. Así la pintura ya sería terrible y fea, un 
monstruo, en cuyo rostro hay oscuridad, en cuyos ojos se mira la Reina 
Muerte. Y si sobre la hoja de papel hay bondad, luz o la cicatriz sangrada 
de un sacrificio, la Muerte es gentil y nos abraza. Así hemos vivido de tal 
manera que el morir sea una injusticia, porque el mundo necesita belleza 
y armonía, y no es justo matarlas.

Lo que Unamuno nos dice es «pintad sobre la hoja de la vida con 
amor, haced lo mejor posible por la humanidad, sed bravos, guardad las 
almas puras, y la muerte será un vuelo hacia el paraíso que merecéis».
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Анита Кацарска, XI з

El hombre de las espinas y el sol

Vivía en el mundo un joven que se llamaba Edgar. Él era un hombre 
bueno y alegre. No se sabía quiénes eran sus padres. Se rumoreaba que 
Edgar había nacido en un campo de girasoles, porque todos conocían su 
sonrisa. Decían que en su cara «nunca se ponía el sol».

Un día Edgar paseaba por un bosque cuando oyó los gritos de una 
mujer. Anduvo un rato en la dirección de los gritos y encontró una casa. 
Los gritos venían del sótano. Edgar abrió las puertas y de allí salió una 
mujer llorando. Ella le dijo que corriera y los dos se fueron. Pero ya era 
tarde-en la casa vivía una bruja que había visto el salvador de su cautiva. 
Le hechizó que se convirtiera en una persona mala para que la gente cor-
riera de él. También le cubrió de espinas como las rosas para que nadie 
se acercara a él.

Cuando Edgar y la mujer llegaron a la ciudad ella le abrazó y le 
agradeció. Después le dijo que se llamaba Lidia. Se sonrieron y la son-
risa de Lidia era aun más bonita que la de Edgar-una sonrisa de pura 
bondad. Ellos se enamoraron. Pero a los pocos días la maldición de la 
bruja empezó a desencadenarse en la sangre de Edgar. Él se encerró en 
casa y empezó a evitar a la gente. Se comportaba muy mal con todos y 
más tarde se hizo muy orgulloso. Su cuerpo estaba cubierto de espinas 
para que la gente se pinchara al acercarse a él. Pero en vez de abominar 
del mal que había aparecido en el corazón de Edgar todos se asustaron y 
empezaron a respetarle y a hacer la pelota. Sólo Lidia entendía que había 
algo anormal en su comportamiento.

El Edgar anterior también lo sabía, pero su verdadera naturaleza 
estaba en el fondo de su alma y no podía salir por la maldición. Un día 
Lidia fue a su casa para pedirle que cambiara, pero Edgar la rechazó. 
Después Lidia fue a la casa de la bruja con el objetivo de convencerle que 
le diera a Edgar la libertad. La bruja le dio una opción-Lidia podía salvar 
a Egar con el precio de su vida. Lidia no dudó. Abrió sus brazos y la bruja 
hizo el conjuro.

Cuando Edgar se despertó, las espinas habían desaparecido y él 
sentía la bondad de los girasoles y no el dolor de las rosas. Pero su mente 
sabía que algo había pasado con Lidia. Fue inmediatamente a la casa de 
la bruja, pero Lidia ya había muerto y la bruja había huido.
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Desde aquel momento en la cara de Edgar siempre se ponía el sol 
y los girasoles dirigían sus cabezas abajo. Estaba triste, pero volvió a 
ser bueno. Pero desgraciadamente la gente que le respetaba cuando era 
malo, ahora le ignoraba. Él no les hacía caso. Murió con un girasol vivo 
en su corazón-el de la sonrisa de Lidia.

Десислава Петкова, XII и

Estaba solo a la orilla del río al anochecer

Estaba solo a la orilla del río al anochecer. Viendo el castillo envuelto 
en la oscuridad me hacía sentir tristeza que nunca había imaginado que 
pudiera existir. Mi corazón dio un vuelco de repente, como si todo el 
mundo se desmorroneara. Era un sentimiento como ningún otro, como 
si la desgracia fuera un cuchillo que me agujereaba y toda la felicidad se 
derramara de mí. La niebla negra era como un espíritu que volaba alre-
dedor de mí. Me atrapó y sentía que no podía moverme. El único rayo 
de esperanza venía del sol, que me hacía pensar que todavía podría ser 
feliz, que podría sentir el calor en mi alma. Pero, por desgracia, aquel 
sentimiento no duró mucho porque vi cómo el sol lentamente iba desa-
pareciendo, había un poco de tiempo hasta su puesta. Era como si mu-
riera en el horizonte junto con mi esperanza y en aquel momento estaba 
casi seguro que la oscuridad como un gran monstruo se rió de mí porque 
sabía que había ganado.
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Ева Демирева, XII ж

«En este momento dramático del mundo, el 
artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay 
que dejar el ramo de azucenas y meterse en 
el fango hasta la cintura para ayudar a los 

que buscan azucenas.»
Federico García Lorca

El artista está melancólico, sonriendo con tristeza. Está dibujando 
a una mujer con ramo de flores, está bailando bajo el ritmo suave, está 
llorando mientras dice un monólogo con dolor profundo y tiene en sus 
manos el mismo ramo de flores — unas azucenas bellas.

* * *
Y la gente le mira no entiendo el arte. Lo único en que puede pen-

sar es el ramo de azucenas que le permitirá ver la verdad, entender el 
mundo, olvidar el dolor, vivir con amor y felicidad. Pero el artista está 
tan lejos… Es de otro mundo mágico, lleno de colores. Tiene todo el amor 
en su alma, las respuestas de todas las preguntas que nadie había pre-
guntado. Si solo podrían sentir la maravilla de las flores…

* * *
El artista siente un dolor que es su inspiración más hermosa. Las 

azucenas son la única cosa que le permite vivir y sentir el amor del arte. 
Su cara es blanca, su boca casi abierta, su ojos azules llorando, su corazón 
llorando, su alma llorando… Y solo las flores le permiten continuar y 
sentir toda la felicidad y todo el dolor del mar grande en su cabeza.

* * *
Y la gente le hiere y hiere… Las flores, solo por un momento, quiere 

alcanzar las flores…
* * *
El artista tira el ramo y las azucenas caen sobre las cabezas. Los 

hombres ya pueden ver los colores, el arte, su alma… Están felices, bel-
los, vivos… Tienen todas las respuestas todavía sin saber las pregun-
tas. Ahora nadie piensa en nuestro artista bueno. Lo importante es que 
tienen las flores mágicas.

* * *
Y ahora, al fin de la obra las azucenas bellas no son ya tan bellas. 

Son feas, utilizadas, tristes. Y nuestro artista está muerto. Sonriendo al 
dulce momento de la muerte.
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Йоана Проданова, XII и

Paisaje impresionista describiendo «El Parla-
mento de Londres» de Claude Monet

El sol palidecente, como un soberano cruel e implacable, que ha 
sentenciado a muerte a sus víctimas inocentes, está echando sus últimos 
resplandores ensangrentados en el mar que ya se ha entregado a una 
serenidad mortal, como si se hubiera rendido a su desesperada, aunque 
injusta fortuna, como si hubiera aceptado estar condenado, mostrando 
su resignasión, tras todos sus intentos fallidos de luchar, permitiendo a 
su enemigo imperioso traspasarlo con sus rayos ardientes y puntiagudos 
igual que espadas, y atravesar su superficie pulida, purpurando sus olas, 
derramando sin piedad la espuma sangrienta que corre por sus venas y 
dejando que sus carcajadas estridentes suenen en el viento que retumba 
siniestramente junto al corpazo enorme granítico de la cárcel que se el-
eva fiero y amenazador en la pequeña isla marina.

El disco encarnado despelleja el cielo, creando la sensación de 
una herida abierta en medio del azul, profunda e incurable, sangrando 
rubís, que se desmenuzan y caen como brasas humeantes, perdiéndose 
sin rastro en algún sitio entre las olas que se apartan como animales 
malheridos del rescoldo que se polvorea del cielo y se apretujan espan-
tadamente a los muros del edificio pétreo, buscando su amparo frío. El 
esqueleto tenebroso y regañado de la cárcel, por más hóstil que sea, of-
rece el único refugio para las aguas horrorizadas que lo rodean por todos 
lados, concertando un armisticio, que reza que mientras ellas están allí 
para contarle sus historias, mientras distraen su existencia melancólica 
y atormentadora con sus cuentos superfluos de sirenas jocosas y balle-
nas ingentes, tendrán lugar donde esconderse de los asaltos de la fiera 
desalmada que las persigue.

La espuma carmesí flota yerta sobre las olas saladas, salpicando 
con gotitas calientes de sangre marina las losas grises al pie de la con-
strucción formidable, cuya sombra, más negra que el diablo, se tiende 
extensa y amenazadora sobre la rielante superficie acuática, como si 
fuera el reflejo del manto largo y macizo que se arrastra sepulcral detrás 
de la figura agachada de la Muerte, cuyos pasos lentos repercuten ahog-
adamente en la noche.
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Слънчогледите 
погледнаха 

слънцето

Виктория Алексова, VIII ж
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Калоян Гуглев, XII а

God bless America
Четох, че забранили на софиянците, под чиито балкони и 

прозорци щял да минава US главен секретар Джон Кери, да излизат 
на първите или да отварят вторите, за да мине съответно третият. 
Мерки за сигурност за височайшия гост, разбира се!

Но пък аз да го питам от кого се страхува? Нали уж САЩ е най-
демократичната и просперираща страна в света, а нейната външна 
политика се заема с разрешаването на проблемите на другите 
държави? Направо ги обгрижва както майка детето си. Е, понякога 
таткото се прави на интересен и не пуска Украйна, но и с това мама 
ще се справи.

Основната идея е, че няма кой да мрази the great USA. Абе, 
работата си е направо god bless America! Все пак те изнасят най-
хуманната политическа система — демокрацията, на нуждаещите се. 
Дори и на нас помогнаха и ни пратиха пичуити Ран и Ът да ни учат 
на демокрация и пазарна икономика. Както и един палячо, който 
се снимаше в „Стъклен дом”, за посланик. То си е направо чиста 
търговийка за тях и техните партньори. Келепир по байганьовски. 
Питайте Уестинг хаус или Дънди прешъс метълс. И бай Дънди е хванал 
българските ценни метали, както онази плешива и дребна грозотия 
от „Lord of the rings” е хванала един пръстен и подобно на нея казва 
„май прешъс”. Демек — безценното ми. Е, за нас, българите, си има 
цена. Дават ни някакви жълти стотинки, които обират политиците. 
Но всяка услуга струва пари, нали? Чисти и добросърдечни чувства, 
каквито можеш да откриеш у жителя на планината, който те е 
спасил и после нагостил във виелицата, много трудно ще намериш. 
Та когато имаме нужда от помощ, да си приготвяме парите! Ако 
нямаме, да се оправяме сами. Но за демокрацията си струва. Толкова 
си струва, че след промените напуснахме руските пазари за сметка 
на американското и западноевропейско производство. А и „Русия” 
ще рече „комунизъм”. Нищо, че фалира повече от половината ни 
индустрия. За братята американци може. Демокрация ни дадоха 
те. Затова и летища ще им дадем ний, за сметка на нашата армия, 
газила някога британци при Дойран, атакувала успешно турски 
крайцер, шашвала сърби, тъпчела с калните си ботуши килимите в 
румънския царски дворец, обръщала цяла турска армия в бяг само 
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с викове „Ура!” и „На нож!”.
Но сега живеем в глобален свят. Нямаме такава нужда от армия. 

В НАТО сме! Онези турци, които сме плашили, и те членуват там и 
имат в пъти по-голяма армия от нашата. Ако трябва, ще помагат, 
приятели сме вече. То ако не помогнеш поне веднъж на комшията 
си! И мама USA ще ни пази от татко Россия. Затова са базите. Да ни 
пазят демокрацията, случайно тате да не се навъси и да започне да 
отнема правата и на нашите гейове.

Радой Ралин има едно много хубаво стихотворение за Ванушка 
с танка, който изгонил фашистите, но пък ни изял луканката, 
изпил ракията и обезчестил сестрата. Ама нали ни е дал свобода 
и социализъм? Струвало си е. И сега същото, ама не с Ванушка, а 
с чичо Сам. Ама нали е за демокрацията? За чичо Сам си слагам 
главата в торбата и срещу муджахидините в Афганистан ще се бия, 
за да може той спокойно да си гледа опиума.

Та, господин Кери, българският народ е признателен и Ви 
благодари сърдечно. Такъв народ няма да Ви посегне. Ако Вие 
минавате под моя балкон, бих излязъл на него с кафенце и вестник 
(символ на свободния печат) и бих Ви приветствал, независимо от 
забраната. Нали си имаме демокрация благодарение на вас! Надявам 
се да ме забележите и да отмените заповедта да ме застрелят, защото 
споделяме еднакви ценности — свобода и демокрация. Уверен 
съм в правилното Ви решение!

В
ер

он
ик

а 
М

ил
ев

а,
 IX

 г



Устрем’ 2015

69

Късо съединение

Виктория Алексова, VIII ж
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Калоян Гуглев, XII а

Европейска публика
Наскоро Пловдив бе избран за Европейска столица на 

културата. Членовете на екипа, подготвил кандидатурата на нашия 
град, започнаха да обясняват колко били изненадани от това 
решение, защото програмата на Варна била най-добрата. Нека 
погледнем по-далеч от подготовката ни за този престижен конкурс. 
Дали варненци заслужават с поведението си да грабнат приза? 
Нямам представа каква е пловдивската публика, но с варненската 
градът ни не заслужава званието Европейска столица на културата. 
„Светъл” пример за това е поведението на публиката на което и да 
е театрално представление. Много бързо ще направите асоциация с 
Алековия герой във Виенската опера.

Сега си представете как едновременно с театралното 
представление, което сте си избрали да гледате, вие се наслаждавате 
и на една феерия от звънящи телефони! Независимо че преди всяко 
представление уважаемите зрителите чуват учтивото: „… нашето 
представление започва. С молбата да изключите мобилните си 
телефони екипът на спектакъла ви пожелава приятно гледане!”, 
винаги се оказва, че има по-важни от изкуството… телефони на 
неуважаеми зрители.

Представете си и едни баби, които явно не правят разлика между 
театралния салон и мегдана на село, как започват една безкрайна 
одумка по време на представлението. После ще ги чуете да казват: 
„Таз днешната младеж…” Младежта я оставете! Ами вие, възрастни 
дами? Я, един човек излиза в началото на представлението! Скоро 
обаче се връща с торбичка, пълна със закуски и кофичка айрян. Да 
не сте си помислили, че ще го яде всичко това в салона? Нее! Той 
не яде, той плюска. Иначе е облечен официално и като го видите 
пред театъра, ще кажете, че е хем интелигентен, хем изискан. На 
възрастния господин пред вас му звънва телефонът. Освен че не се 
смущава от този факт, той започва да хрупа спокойно фъстъчки. 
Една девойка обаче се оказва особено смела и не се побоява да 
вдигне и да съобщи, че е на „чиатър”, и то многократно, защото 
нахалният телефонист явно не може да повярва.

Това не са единични случаи. Те се повтарят постоянно. И как 
при такава публика да станем Европейска столица на културата? И 
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всичко това на фона на тоталния упадък и в материално, и в духовно 
отношение. Не може с повърхностни идеи, събирани от кол и въже, 
да се замаже падението на град Варна за последните две десетилетия! 
Идеи, с които по-скоро са присвоявани пари, отколкото да се прави 
нещо смислено. Докато това не се осъзнае, нямаме никакво право 
да клеветим Пловдив и да обжалваме решението за неговия избор! 
Нека първо да погледнем в собствената си паница, да създадем 
истинска среда за култура, пък после да мислим за Европейска 
столица на културата! Това не е приз за псевдоевропейци!
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Милица Коджабашева, XI д

Невероятната Тя
За пореден път ставам с удоволствие, защото училището ме 

зове. Навън е още тъмно и студено, но важното е, че първия час имам 
български език и литература. Господи, искам да я видя отново, да 
срещна орловия й поглед и макар рядко звучащ, да чуя смеха й. „О, 
за тоз глас ми копней душата!”

Всички, седнали кротко по местата си, тръпнат в очакване 
на появата й. И настъпва моментът на истината. Госпожа Румяна 
Божкова влиза с гордо вдигната глава в класната стая. Но забележете 
— името й е БоЖкова с „ж”, не с някоя си там невзрачна буква. Това 
трябва да ни напомня за божественото в нейната невероятна и 
неповторима особа. Или поне Нейно Величество твърди така. Пък 
и ние нали сме още невежи, съгласяваме се и приемаме факта, че 
пред нас стои най-удивителният човек, когото някога сме имали 
честта да зърнем.

Настъпила е мъртвешка тишина. Единственото действие, 
което би могло да се приеме за нормално и допустимо, е дишането ни 
просто защото, ако спрем да го правим, сме се жертвали напразно. 
Всеки един от нас иска да се аргументира по предстоящия въпрос 
като за последно, „пък… каквото сабя покаже и честта, майко, 
юнашка.” Госпожата, или по-скоро човекът, който ни крепи живи, 
отваря дневника, насочва поглед към него и за част от секундата 
изстрелва: „Номер шестнадесети, отговори ми на въпроса — кога 
на Христо Ботев му е пораснала брадата?” Усетих как стоманени 
шипове се забиват в тила ми. Сякаш сто гарвана кълвяха живото 
ми тяло. Студена пот изби по челто ми. Имах две възможности — да 
започна да пелтеча някакви глупости пред Нея или да изрецитирам 
„Моята молитва” на същия човек, чиято брада се налага да 
коментирам, пък белким се смилят над мен. Но понеже Божкова 
ни е съветвала да си правим асоциации с други неща, които вече 
знаем, реших да я послушам. Казана дума, хвърлен камък — ще 
се жертвам. Неуверено, почти изпаднала в лека фаза на истерия, 
отговорих: на четиринадесет! Не! — рязко отсече Богинята, стояща 
пред мен, — шестнадесет е верният отговор. Понеже разликата е 
две години, от отличната оценка изкарвам две и ти пиша „Добър”. 
Сядай! Ама как така? — изнизва се през устата ми светкавично. И 
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тогава го видях в очите й, злото беше там, в нея. Както Ин и Ян, 
винаги в доброто има частица зло и обратното.

Съучениците ми ме погледнаха невярващо. Нима току-що 
се осмелих да се противопоставя на Нейно Величество? Време е 
да се изправя пред Страшния съд! За мое най-голямо учудване по 
лицето й заигра лека усмивка. Щом си толкова смела, рече тя, нека 
ти задам още няколко въпроса. Слава Богу, или по-точно, Госпожо! 
Успях да отговоря изчерпателно на всички питанки. Добре тогава, 
измърмори невярващо тя, пиша ти 6, но внимавай! Свърши се! Успях! 
И да видиш в междучасието съучениците ми, „бесни и шумещи! 
О, геройски час!” Но забравих да спомена, че при подаването на 
бележника, за да ми бъде вписана отличната оценка, прошепнах 
в ушенцето на Господ: „Нека Вашата нежна ръчица напише моята 
красива шестица!”. Тогава Госпожа Божкова ме погледна също 
толкова мило и сърдечно, дори за момент си помислих, че ще й стана 
любимка. След това също толкова тихо и спокойно ми отвърна: „От 
всичко на света най-много мразя подмазвачи.”
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Христо Калоянов, XII а

Ганко Кафеджията
— Здрасти на всички! Викат ми Ганко Кафеджията и мисля, 

че съм закачен на кафе. Казвам се Ганко Димитров, но прякорът 
ми излезе в единадесети клас. Спомняте ли си Ганковото кафене 
от Вазовия роман? Е, оттогава си падам по кафето. А с кафето и 
пропуших. Пушил съм всякакви цигари. Като започнем от тези с 
бандерол, до контрабандните без такъв, от тютюна в магазините до 
лично бран от полето. Иначе цигари не пуша, но държа ли чаша 
кафе, една цигарка е добре дошла. Харесвам какво да е кафе — от 
машина, от кафенета, всяко кафе, което се предлага в магазините. 
Последната година в училище дори работех в кафене и осъзнах 
колко ободряващо е да сдъвчеш кафеено зърно. Оттогава започнах 
да си нося няколко. Спрях с това, когато срещнах жена си, която 
тогава беше само готино гадже. Толкова мразеше навика ми, че 
издебнеше ли случай, ги хвърляше. Никога не си е падала особено 
по кафето, предпочита чая, но както и да е. В последно време обаче 
имам проблем с кафето. Някак вече не е същото. Сякаш винаги в 
чашата ми пада развалено зрънце и от два месеца не съм пил хубаво 
кафе. Няма значение откъде е. От машина, от което и да било кафене 
в града, дори и при съседката пробвах (за което си спечелих едно 
хубаво хокане), все същото. Сигурно си мислите в момента, че това 
не е толкова голям проблем…

— Ган…
— Не ме прекъсвайте! Пия кафе от почти тридесет години и 

за първи път ми се случва нещо подобно. Пил съм лошо кафе, но 
вече два месеца не съм улучвал друго. Пробвах без цигара, пробвах 
с каква да е цигара и… нищо! Само започнах да кашлям от тютюна. 
Вече не мога да се концентрирам, да си върша работата. Уволниха 
ме месец, след като се появи този мой проблем. На следващата 
работа не се задържах повече от седмица. Не мога да спя. Сам не 
мога да се търпя. От приятел, който пиеше, чух за тези срещи. 
Разказах ви проблема си, моля, ако можете, помогнете ми. Не мога 
повече така.

— А какво казва жена ти за този проблем?
— Казва ми да пия чай. Изобщо не разбира.
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Галерия
“Устрем”

Александър Миразчийзки, XII д



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

76

М
он

ик
а 

К
ол

ев
а,

 IX
 в

В
ер

он
ик

а 
Ф

ук
ит

а,
 IX

 д



Устрем’ 2015

77

Й
оа

на
 Т

ом
ов

а,
 IX

 б

П
ол

ин
а 

И
ва

но
ва

, X
I и



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

78

ИД Клуб “Графичен дизайн и предпечат”

Ръководител: инж. Дарина Атанасова 

Участници:
Кристиян Вълов (IX ж), Венцислав Петров (XI г), Георги Крикунов (XI г), 

Мартин Янев (XI г), Тея Дякова (XI г),
Вихрен Вълчев (XI е), Стефан Иванов (XI е), Мартин Иванов (XII в)

ИД Клуб “Компютърен дизайн за напреднали”

Ръководител: Станислава Александрова 

Участници:
Грета Господинова (IX з), Алекс Кондова (X и), Алис-Никол Нишанян (XI д), 

Ана-Мария Дойчинова (XI д), Емануела Кръстева (XI д),
Владимир Лефтеров (XI и)

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
“Да направим училището привлекателно

за младите хора”

“Устрем ’2015” се издава с подкрепата на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз

Училище за

Себеутвърждаване и

Подготовка към

Европейски

Хоризонти


