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Честит юбилей на трупата за испански 
театър “Ла Компарса дел Мар Негро”

Преди доста години, малко след като постъпих на 
работа в гимназията, моята колежка Снежина Вангелова ме 
зарази с вируса на театъра, от който и до днес боледувам. След 
толкова дълго време мога да кажа, че няма ученик, който да 
е бил част от «Ла Компарса» и да не е бил заразен също като 
мен от магията на театралното изкуство. Тази година групата 
за испански театър «Ла Компарса дел Мар Негро» чества 
своя 20-годишен юбилей. През далечната 1996 ученичка на 
гимназията на име Десислава научава за основания две години 
преди това в Прага Международен фестивал за театър на 
испански език и предлага на преподавателите си да участват 
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в него. Преподавателят й по испански език Хосе Игнасио 
Кайен прави адаптация на пиесата «Остров Баратария», 
дава името на трупата и заедно ученици и учители поставят 
началото на славната история.

Първите ръководители на трупата са Пенка 
Еремиева и Хосе Игнасио Кайен, които водят учениците 
на международния фестивал във Варшава. Следват 
международни фестивали в Братислава, Бърно, Валядолид, 
София, Букурещ, Москва, Будапеща, Прага, Кошице, Уеска, 
а също и много първи места на Националния конкурс в 
София. Останалите ръководители на трупата през годините 
са Емилия Папазова, Алфредо Фернандес, Стела Райчанова, 
София де Андрес, Ана Аранда, Виктория Лара Лабайла, 
Деница Янакиева, но най-дълго време като ръководител 
остава Снежина Вангелова — от самото й основаване до 
пенсионирането си през 2010 година. Само за последните 
години, откакто имам честта и радостта да работя с нея, сме 
спечелили заедно два пъти поред първи места през 2004 и 
2005, после три поредни първи места през 2008, 2009, 2010 
и после още два пъти през 2013 и 2015 година. Наградите за 
най-добър актьор и актриса сме печелили няколко пъти, като 
отличените през годините са Пламен Бумбалов, Николай 
Страхилов и Филип Вълчев, Даниел Добрев, Деница 
Мутлова, Деница Митева и Маргарита Ялъмова.

Трупата е отличена с награда «Варна» за най-
добър ученически колектив през 2005 година, а и аз като 
ръководител бях отличена с Почетен знак на кмета през 2009 
година. Доста са наградите, но и отговорността расте с броя 
им, защото всеки път от нас се очаква да надминем себе си 
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и всичките постижения, които стоят зад гърба ни. И ние го 
правим — с първото място от миналата година за «Любовта 
на дон Перлимплин» и с пиесата ни от тази година «Пещерата 
на Саламанка» от Мигел де Сервантес, чиято 400-годишнина 
от смъртта с различни културни прояви отбелязва Испания 
през цялата 2016 година. И така, година след година, успехите 
се множат, актьорите завършват гимназията и тръгват всеки 
по своя път, а ние оставаме да търсим новата «смяна». Нека 
си пожелаем да умножаваме успехите си и да представяме 
както и досега Варна и България по театралните сцени на 
България и Европа! Nadie lo hace mejor que nosotros!

Камелия САВОВА
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“Ще бъдеш в 
бяло”

Матура 2015 – два текста, оценени за 
“Отличен 6.00”
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Любовта като храм
Интерпретативно съчинение

Пейо Яворов е «граничен поет», поет на единството и 
раздвоението. За неговите творби е характерна конфликтността във 
всичките й измерения, която поражда страдание и силен драматизъм. 
Яворов твори в края на 19. и първото десетилетие на 20. век. В това 
време човекът напуска патриархалния свят и се отправя към едно друго 
пространство — на иреалното, на идеалното. Творците се опитват да 
открият смисъла на битието, да разгадаят тайнственото, невидимото. 
Яворовите произведения са символистични, характерни за тях са 
себевглеждането и себеанализът. Основни в творчеството му са темите 
за обречеността, за порива на човека по идеалното, за любовта като 
изпепеляваща или възраждаща сила. В стихотворението «Ще бъдеш в 
бяло» определяща е темата за любовта като храм.

В творбата е изграден образът на любимата, който е белязан 
от серафичното, от чистотата и невинността. Любовта е видяна като 
възраждаща и пречистваща сила, чрез която лирическият герой достига 
до идеалното, постига пълна хармония с битието. В текста се открива 
светлинна образност, внушаваща надежда, вяра в божественото. 
Лирическият Аз е готов да пресътвори света в името на любовта идеал.

Още чрез заглавието се въвежда идеята за хармония. Чрез 
бъдещата глаголна форма лирическият Аз изказва своята надежда, 
очакването на любимата. Актуализирани са символните стойности 
на белия цвят — алюзира чистота, невинност, серафичност. Първите 
два стиха започват да изграждат образа на любимата. Потвърдена 
е белотата, която препраща към сферите на идеалното. Образът 
на вейката от маслина се свързва с мира, с постигнатата хармония. 
Сравнението с ангел доизгражда представата за любимата като 
серафично същество. Ангелът обитава небесното пространство, той 
е вестител на Бога, а в символизма небето се свързва с Абсолюта, със 
съвършенството. Лирическият герой прозира враждебността на света, 
но тя веднага е отречена, любимата е в състояние да заличи злото:

Аз мисля днес: света прогнил от зло
не е, щом той е твоята родина.
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Реалният свят е неуютен, тревожен; в него героят е бездомен. 
Ето защо той отправя призив за мир, желае да постигне истинска 
хармония, блаженство.

Следващите два стиха разгръщат най-силно темата за любовта 
чрез прегръдката и образа на очите:

И с вяра ще разкрия аз прегръдки,
загледан в две залюбени очи.

Лирическият герой вярва в пречистващата сила на любовта. 
Съкровеното чувство е подкрепено чрез съдбовен жест — прегръдката. 
Тя внушава близостта, единението на двамата влюбени. Очите са 
прозорец на душата, чрез тях човек изразява своите чувства. В очите 
на любимата лирическият Аз открива светлината — тя е пътят към 
спасението, към сливането с Абсолюта, изразява вярата в един по-
добър, «просветлен» свят.

В третата строфа обаче е въведена темата за съмнението. 
Лирическият Аз не е сигурен в истинността на този идеален свят на 
хармония, но не изгубва надежда, не достига до отчаянието:

И нека съсипни се той окаже!
(Веднъж ли съм се спъвал в съсипни,
залутан из среднощни тъмнини?)

Героят е познал коварността на света. Образите на нощта и 
на тъмнината асоциират хаоса, страданието, заплашителността на 
битието. В него героят е «залутан», а лутането при символистите се 
свързва с безизходността, с чувството за обреченост на вечни мъки и 
страдание.

Непосредствено след това обаче песимизмът се разколебава:
Аз бих намерил и тогава даже
обломки, от които да създам
нов свят за двама ни, и свят, и храм.

Лирическият герой е готов да пресътвори света в името на 
любовта идеал. Тази любов пречиства, възражда, дава надежда. 
Това е любов, която извисява над битовото, земното, чрез нея 
влюбените постигат Абсолюта, хармонията и намират смисъла на 
битието. Любовта в стихотворението е сакрализирана, а любимата е 
представена като идеал — тя не иска и не взима нищо в замяна, тя е 
самото божествено озарение.
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Стихотворението «Ще бъдеш в бяло» на Пейо Яворов представя 
образа на любимата идеал, която има силата да извисява и да пречиства 
света. Това е текст, който опоетизира вечността на любовта спасение. 
Именно чрез нея е изразен и поривът на модерния човек по идеалното, 
постигането на пълната хармония със света.

Михаела ДОНСКА, випуск 2015

ЛЮБОВТА КАТО ХРАМ
Есе

Усещам душата си като огромно, леко, бездънно пространство. 
Тя е като душата на символист, на самия Яворов дори. Сама пропада 
в бездната на болката и страданието. Губи се в лабиринтите на 
съмнението. Търси 
познание в космическите 
мащаби на битието. 
Страхува се от човешкото 
грехопадение. Душата ми 
съществува в самота, но и 
във вечен, неумиращ копнеж 
по любовта. Но не горещата, 
изкушаващата, обещаващата 
плътски удоволствия. Нито 
плитката, посредствената, 
повърхностната. А любовта, 
чиято необикновена красота 
пречиства и възвисява 
човека. Любовта в бяло.

Всяко стихотворение 
на Яворов е вселена, но 
най-влюбената му любовна 
творба е «Ще бъдеш в бяло» 
— едновременно болезнена 
и възкресяваща. Често 
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световете на поета са завладени от мрак, а лирическият му герой — 
обречен да се лута. Но в «Ще бъдеш в бяло» побеждават любовта и 
светлината. Във всяка епоха в човешкото същество се раждат трепети 
и копнежи по съкровената обич. И днес то е любопитно, търсещо, 
губещо се, задаващо въпроси за върховния смисъл на живота. Като 
че ли в съвременната високотехнологична виртуална ера спасяваща за 
човека се оказва огромната мощ на чистата и свята любов. Тя е храм на 
духа, пожелал доброта, красота, светлина и невинност.

«Ще бъдеш в бяло» не е еднопластово и едноцветно произведение. 
Преди появата на любимата настоящото битие на лирическия герой 
е различно. В съзнанието му властва съмнението. Той е скитник из 
човешкия свят и сред собственото си въображение. Духът ме се лута 
в несигурност за живота и същинския му смисъл. Лирическият аз е в 
постоянно състояние на обърканост на възприятията и усещанията. 
Вечното му пребиваване в «невярата тревожна» обременява човешкото му 
съществуване. Превръща в невъзможно осъществяването на личността 
— на добрия проект за себе си. Причината е не само в съмняващото се 
съзнание на героя, но и в болката му от действителността. Настоящето 
му преминава в греховен свят, «прогнил от зло». В него властват 
силата на изкушението и задължителното пропадане на човека в него. 
Лирическият герой е неудовлетворен от същността и предложенията 
на живота. Неспособността му да сподели тревогите си с ближен, с 
друго човешко същество го тласка към абсолютна екзистенциална 
самота. Тя не е безсмислена, но приближава Аза към вечно бродене из 
света на греха без спътник, без възможност за споделяне на себе си и 
постигане на собствената личност.

С откриването и преоткриването на любовта се преобръща и 
пренарежда и битието на лирическия герой. Макар и съществуващ в 
самота и страдание, той никога не губи своя копнеж. В тихо и съкровено 
очакване на другостта на чистата женска обич той се предава на нейната 
пречистваща сила. А тя има магически способности в сърцевината 
на невинността си. Любовта спасява лирическия Аз от монотонното 
битие в самота. Лекува го от цялата насъбрала се скръб в безкрайния 
ход на времето. Успява да балансира света му въпреки мощната 
си същност, способна да променя човека. Душата на лирическия 
герой е пречистена от загнездилото се там зло, извлечено от всяко 
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пропадане в греха. Достигнато е величествено просветление на духа. 
Жадуваният мир е по-близо отвсякога. Вселената е хармонизирана 
чрез пречистващата сила на любовта. От свят без капка свещена вяра 
Азът заживява в пространство на красивото, доброто, светлото. В 
него се ражда желанието да съгражда и да сътворява. Той е готов от 
разрухата на предишното си битие, от отломките на света да създаде 
чуден храм на любовта, която го е издигнала на висотите на святото.

Образът на огромната истинска обич е изрисуван с извивките 
на женското тяло. Но не тяло от плът, материя, а лек дух от нежност. 
Образът на любимата е моделиран от изконния копнеж на мъжа по 
чистота, невинност, девственост. Жената е обагрена в бяло — цвят, 
чиято знаковост е ясна и категорична. Райското, божественото, 
ангелското са се превърнали в същност на любимата, спасяваща душата 
със силата на любовта си. Тя е добротата и красотата, защото никога не 
се е докосвала до човешкия свят на грехопадението. Жената като че ли 
носи ореол от светлина. Тя е и дарена със специфична мъдрост — «с 
вейка от маслина», но не от познанието на света, а мъдрост, извираща от 
собственото ядро, от познанието на добротата, чистотата. Образът на 
любимата е изравнен с най-свещената и извисяваща любов, сбъдваща 
дори най-дълбоките мечти и блянове на лирическия Аз. Само така той 
е способен на своята изключителна метаморфоза: от пълен мрак към 
благоговейна светлина, от неизбежното човешко падение към полета 
към божественото, от плътта и нейните изисквания към най-светия 
копнеж — по любовта, която любимата донася в своето бяло облекло.

Аз открих Яворов. Издигнах се над земята. Усетих пречистващата 
мощ на любовта. Вече няма две вечно недокосващи се сенки на мъж 
и жена. Душата ми не гори в противоречие. Мога най-после да сваля 
маската и да загърбя карнавала на лъжливото битие. Песента на човека 
няма да бъде вечно в самотата на огромните космически бездни. 
Моят стон ще бъде чут. Моят зов ще има отклик. Отсега нататък ще 
съзерцавам двете хубави очи без страх, без съмнение, дори без болка.

Ана-Мария СОТИРОВА, випуск 2015
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Предразсъдъците ни правят слепи
(“Дядо Йоцо гледа”)

«България — това е една градина, из която вървим мижешком, 
една обетована земя, в която живеем скудно.» — тъжно констатира 
Патриархът. «Мижешком» значи ли, че сме слепи и робуващи на 
предразсъдъци? Изключва ли ни Вазов от своята градина България? 
Защо дядо Йоцо се чуди как хората могат да си тровят живота с вражди 
и гонения?

Патриотизъм, свобода, демокрация, себеотрицание, любов, 
възторг, както и традиционни морални норми, които регламентират 
връзките между хората в общността, са разколебани и материализирани 
и във Вазово време, и днес. Липсва високоетичен обществен идеал, 
чрез който отделната личност утвърждава не само своето достойнство, 
но и честта на колектива.

Вазов изживява болезнено промените в свободното национално 
пространство. Тревогата от случващото се «тук» и «сега» ражда въпроси, 
които все още търсят своя отговор. Откриваме го в темата за изгубения 
национален идеал. Противопоставяйки рекациите на слепеца и на 
виждащите негови съселяни («Ще рече човек, че те са слепи, а аз 
гледам.»), Вазов прави основните си внушения — българинът трябва 
да пази родното в сърцето си и да умее да го възкресява, гордеейки се 
с него. Човек трябва да умее да цени превърналата се в действителност 
свобода; истинският смисъл на родното е не в материалното, а в 
невидимото — в обичта, в способността да се вижда отвъд ежедневието. 
За това са нужни не очи, а сърце.

Слепи за истината са както Йоцовите съвременници, така 
и следовниците му. Днес се взираме в материалното, затъвайки все 
повече в ада на собствената си духовна тъмнина, и забравяме за онова, 
което е невидимо за очите. Необичайният образ на «българското» 
наподобява в съзнанието на слепеца приказна реалност, придобила 
очертанията на рай. Слепецът «вижда» с духовните си очи, непокварени 
от настоящето. В края на творбата лудият в очите на «окатите» слепец 
е горе на скалата и всички го виждат. Такава е художествената оценка, 
която един родолюбец дава на героя си — той стои нравствено по-
високо от всички други, които имат очи. По-високо и от всички нас, 
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които, верни на своето его, стискаме здраво предразсъдъците си, 
потънали в заблудата, че можем да градим на тъмно свое лично щастие. 
Дали хората с предразсъдъци знаят притчата за богатството, щастието 
и любовта и че всичко се постига само ако си пуснал в душата си първо 
любовта — истинската, голямата любов, на която ни учи Вазов?

Рада ИЛИЕВА, 11. И
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Силата и безсилието на мечтателя

Не познавам Дон Кихот и никога няма да се запознаем, но го 
виждам всеки ден. Виждам волята му, неизпълнените му мечти, борбата 
му със злото и тази със себе си, виждам ги в мен самата. Всеки ден 
доказвам на Дон Кихот, на мечтателя в мен, че не се бори напразно, че 
целите, макар и с много усилия, могат да бъдат изпълнени. Че мечтите 
са само на една вятърна мелница разстояние.

Вътрешният Дон Кихот ми показва, че едно събаряне от коня, 
един удар от така мечтаната мелница не могат да сломят жертвоготовния 
дух на един мечтател. И дори моята Дулсинея да не ме познава и 
любовта ми към нея да е също тъй въображаема, както важността на 
някои от мечтите ми, то и това не би ме спряло да се уповавам на 
любовта си… Нима някога е спирало и Дон Кихот? Нима е важно 
откъде произхожда нещо толкова могъщо и чисто като любовта?

Моят малък Дон Кихот се противи на търсенето на смисъл за 
преследването на любовта — била тя въображаема или не — за него 
важно е единствено изкореняването на Злото. Нима е възможно само 
със силата на желанието да убием това чудовище, пуснало корени 
навсякъде по света, пропило се във всичко материално, докоснало се 
до почти всичко духовно?

Истината е, че колкото и желание да имаме, колкото и да 
се стараем и опитваме, няма да успеем да го изкореним напълно. 
Безсилни сме срещу черната вълна, заляла душите на хората. Но нима 
някога сме имали шанса да се справим с нея? Нима някога, в безумното 
си преследване на доброто, сме помисляли дали и ние самите не сме 
причина за злото, което е изтощило до крайност силите на човешката 
любов и взаимопомощ?

Дон Кихот вътре в мен ни съветва да следваме любовта, защото 
тя, независимо каква е, води до изпълняване на мечтите ни, а те — 
до бленуваното щастие — лично и общочовешко. Той призовава да 
даваме всичко от себе си в битката със злото, дори и сигурни в неуспеха 
й, защото това е борба със самите нас, която води до израстване на 
собствените ни ценности. И не на последно място, той ни подтиква да 
пазим Доброто, защото в него се крие силата на мечтателя.

Йоанна ТОМОВА, 10. Б
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Пламъкът на свободата

“Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага,
с които небесата даряват хората.”
Дон Кихот

Погледни! Пламъче! Малко е, обаче пари. На пръв поглед е 
незначително, но е непредсказуемо. Не знаеш какво ще стане с него. 
Сигурно ще духне вятър и ще го изгаси… Или ще бъде залято от вода 
— нарочно и целенасочено… Може да бъде погълнато и изгубено в 
голям и силен огън. Или пък някой просто ще постави чаша върху 
него и ще го задуши. Така ще изгасне и от него няма да остане нищо. 
Толкова е лесно.

Виж! Пламъчето! Вятърът го кара да лумне, водата не го достига, 
а чашата се чупи от изгарящата му топлина. Наблизо няма огън, 
способен да го погълне. Разраства се и се превръща в огън! Вятърът 
само засилва мощта му, водата не може да му навреди, а една чаша не 
може да го покрие. То е това, което поглъща други огньове. Може да 
направи всичко и трудно, много трудно е да го спреш! Не знаеш какво 
ще направи пламъчето. Може да изгасне, може и да пламне пожар. 
Съдба.

Но знаеш ли, че ти имаш такова пламъче? Някъде в теб то трепка, 
откакто си се родил, готово да изчезне или да се превърне в пожар. 
Това не е съдба. Това е решение. Твоето решение. Ще съхраниш ли 
пламъчето си? Помисли си. Не е толкова лесно. То пари. Понякога 
е трудно да понесеш толкова горещина, а колкото по-голямо става, 
толкова по-силно ще те изгаря. Трудно е да се бориш за нещо, което 
боли. А и защо да го правиш?

Все по-малко са хората, които помнят защо трябва да се бориш 
за малкото пламъче, което боли. Дон Кихот помнеше. И ако ти си от 
тези, които го мислеха за луд, казвам ти, че той не беше луд. Просто 
знаеше и разбираше повече от теб и повече от мен. Знаеше защо е 
важно да пази повече от всичко пламъчето, и разбираше защо болката 
си заслужава.

Болеше го, когато го замеряха с камъни, когато го биеха и когато 
го заливаха с подигравки, защото беше по-различен. Знам, че и при 
теб е така. Боли, когато не те разбират. И дори не се опитват. Тежко 
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е да си недооценен 
и обиждан, защото 
искаш да бъдеш 
извън стереотипите. 
И затова може би си 
предпочел да изгасиш 
пламъчето, за да не 
пари. Мненията на 
околните са го залели.

Всеки сам 
поставя целите си. 
Дали ще се стремиш 
към хълмчето 
пред теб или към 
високите планини в 
далечината? Дон Кихот избра второто!

Имаше много случаи, в които можеше да се уплаши, просто 
да избяга и да се върне вкъщи, където ще намери сигурност. Може би 
трябваше да спре да бъде различен, за да е в безопасност. Но пламъкът 
се разгаряше, заличавайки страха.

Трудно ти е и те е страх от това, което ще последва, ако излезеш 
от нормите и направиш нещо различно? Затова с едно бързо движение 
просто ще поставиш чашата и… пламъчето ще изчезне?! Или пък ще 
бъдеш като Дон Кихот? Ще пазиш пламъчето от всичко, което може 
да го загаси, докато то се превърне в огън, а след това — в пожар, 
който ще пази теб от провала. Ще те обхване и ще гори още по-силно. 
Самият ти ще станеш част от него — огън, който никой не може да 
угаси.

Накрая ще остане пепел, но и всички онези следи, които 
пожарът оставя — трайни и ясни. По-добре да умреш, изпепелен в 
огъня на пламъчето си, отколкото удавен в безсмислените идеали на 
хората. А пламъчето е твоята свобода, която винаги е била в теб. Родил 
си се свободен. Но ако вече си загасил пламъчето си, потърси хубаво, 
със сигурност някъде има останала последна искра…

Анастасия АНГЕЛОВА, 10. Б
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“Де българското?”

Въпросът «Де българското?» сякаш води истинския народен 
будител в неговото дело, изпълнило почти две епохи. «Аз работих 
половин век на книжното поле, движим от вътрешен тласък, 
подчинявайки се на неустоимата душевна жажда да служа на истината и 
красотата. Аз пях за България, защото я обичах…». Тези признания на 
Вазов обясняват защо той възвеличава България и всичко българско.

«Де българското?» пита дядо Йоцо — осемдесет и четири 
годишен слепец от затънтено балканско селце, ослепял по време на 
Освободителната война, нежелаещ да си тръгне от този свят, преди 
да разбере какво е «това чудно нещо» «българското». Не му стига да му 
казват, че е свободен, и мисли тревожно, че за свободата са нужни очи, 
а той ги няма. «Да види свободна България», е съкровеният му копнеж 
и в хода на повествованието «вижда» на три пъти мечтата — имаме 
наш, «български паша», т.е. държавност; имаме войник от селото — т.е. 
наша армия; имаме и наши, български инженери, които ще прокарат 
железен път през скалите.

За разлика от повечето българи, за които свободата означава 
личен просперитет, за дядо Йоцо тя няма никакъв практически смисъл. 
Героят живее изцяло във въображението си и разсъждава с категориите 
на робството. Чуди се как хората могат да си тровят живота с вражди 
и гонения, когато е «българско» и е свобода. «Изглежда — мисли си 
дядо Йоцо, че те са слепи, а аз гледам.» Затова с такова вълнение 
героят възприема строежа на железницата. Тя го изпълва с неописуема 
патриотична радост и гордост и се свързва в мислите му с понятието за 
свободна България. Дядо Йоцо гледа не просто от скалата — той гледа 
от епохата на Българското възраждане; вижда не просто железницата, 
а Нова България — вижда я с духовните си очи, непокварена от 
настоящето. В чистосърдечно изречените думи «Господи, видох!» се 
крие онова вътрешно просветление, настъпило в душата на героя при 
мисълта за свободата, което той може да свърже само с планините и 
накацалите по чукарите орли, с изгрева на слънцето, с всичко, което 
може да възхити душата.

Разбира се, идеята на автора е ясна — само незрящ човек 
може да се вълнува от «свободна» България, защото така е предпазен 
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от разочарованията на «окатите». «Окатите» сме ние — неговите 
следовници. Не приемаме да сме «слепци с очи». Питаме се успяхме 
ли да направим «българското» такова, каквото е в съзнанието на 
слепеца. Той го откри, видя красивото в свободата, в родината. И умря, 
«поздравявайки нова България». Напред, далеч в бъдещето е устремен 
вътрешният поглед на човека, изкупил «отгоре» греха на зрящите. 
Вътрешните очи на героя докрая остават отворени за доброто в 
една бездейна епоха като упрек към Вазовите съвременници и към 
нас, неговите потомци. Недвусмисленото послание на твореца е да 
открием значим идеал във времето на стагнация. Защото до големите 
истини на живота се достига по пътя на духовните търсения на 
човека с верни критерии. Затова не са за подценяване хората, които 
интуитивно достигат до идеята за необходимостта от изкупление 
на чуждата вина чрез дейно творение на добро, чрез възторжена 
оценка на направеното, чрез съхраняване на нравствените ценности в 
обкръжението на лишените от сетива за българското.

Рада ИЛИЕВА, 11. И

Йоана КРУМОВА, 9. В
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Есента, облечена 
в поезия и в проза
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Варненска есен

Обикалям прашните варненски улици,
обсипани с паднали жълти листа.
Сливам се с тези бродещи пътници,
потънали във глуха самота.

Какво ще стане, ако времето спрем?
Ще усетим ли сетне пътя значим?
Дали можем сами да изберем —
да мразим или да простим!

Тъмнината на небето ме потиска.
Толкова е пуст градът през есента,
та ме кара все да търся и да искам,
да намирам у хората душевна топлота.

Няма я вече лятната врява,
гларус кръжи край стара пекарна.

Морската градина потъва в забрава,
само споменът остава от лятната Варна.

Ванина КУЗОВА, 10. Д

Нина ПЕТРОВА, 9. В
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Есен

Привет, слушателю. Може би се чудиш защо те наричам 
слушател, а не читател? Правя го, защото искам да си затвориш очите 
и да си представиш тази картина. Този мой сън. Този мой блян. Ето 
го и него.

Прекрасно пролетно утро. Слънцето се бе показало иззад 
боровата гора и веднага започна да озарява със своята усмивка малкия 
ни град. Вечерта бе валяло и златните му лъчи се отразяваха върху 
мокрите треви и белите цветове на розовото храстче в двора. Носеше 
се пленяващият аромат на току-що разцъфналите пъпки на сливовото 
дръвче. Облечено в тази премяна, то ми напомня само на младо, 
невинно момиче.

Поглеждайки короната на пролетната царица върху това 
благословено растение, в съзнанието ми изскача ангелското й лице 
със сияещите като диаманти пъстри, дълбоки, истински очи. Ах, а 
онази усмивка, която с появата си свети по-силно от Северната звезда 
и разтапя с лекота сърцата и на най-страшните зверове!

И докато летя с въображението си в свят на пухкав захарен 
памук и шоколад, нещо ме сваля на земята. Звъни се на входната 
врата. Отваряйки я, пред мен се явява една божествена красота, но 
не тази — външната, която всички сме свикнали да виждаме с очи, 
ами тази, която се вижда само със сърцето. Същество с душа, чиста 
като буйните ручеи на планински извор, темперамент — изпъстрен с 
топлите цветовете на есента, но понякога и лют като самата зима. Това 
беше ТЯ. Неподправена, естествена и по-прекрасна от всякога. Тъкмо 
се навеждам, за да я целуна, и…

Вятърът ме събужда. Изглежда, че всичко е било само сън. 
Вън още вали и капките дъжд шумолят по покрива, а пакостникът, 
който ме лиши от тази утопия, кара клоните на сливата да почукват 
по прозореца ми. Всичко е различно. Сега е вечер, а не сутрин. Сега е 
есен, а не пролет. Сега съм сам, а не с нея. И въпреки това премяната 
на дръвчето е по-красива от всякога, както и ТЯ остана чиста като 
планински ручей, с дълбоките пъстри очи и ангелското сърце.

Кристиян ВЪЛОВ, 10.. Ж
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Мариела ХРИСТОВА, 9. Е
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В прекрасните 
дебри на чуждия 

език

Виктория АЛЕКСОВА, 9. И
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Ma vie dans une peinture

J’ai une seule envie,
envie sincère, envie d’enfant-
c’est de dessiner ma propre vie.
Ainsi je vais sortir de mon néant.
Je vais trouver les couleurs,
non seulement le blanc et le noir,
mais celles, venant de la valeur,
qui peuvent me donner de l’espoir.
Je vais montrer mes rêves sacrés,
en utilisant le rose, le violet.
A l’aide du rouge je vais t’indiquer,
que l’amour m’a pénétrée.
Tu peux voir mon propre caractère
dans les teintes variées du bleu.
Et ça n’a aucun mystère
que l’orange nous rend heureux.
Ah, ma peinture est devenue bariolée!
Quelles couleurs et quelle beauté céleste!
Il me reste seulement de transposer
cette joie perpétuelle dans la vie funeste.

Ванина КУЗОВА, 10. Д
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Faut-il interdire la fessée?

Les enfants sont les êtres les plus innocents au monde. Ils sont in-
expérimentés, naïfs et désarmés et ne peuvent donc pas se défendre, se 
débrouiller. C’est pouquoi ils ont besoin de l’aide parental. Mais au lieu de 
leur donner un coup d’épaule, les parents leur donnent parfois des coups 
tout court.

Le potier façonne et colore l’argile jusqu’à ce qu’il la transforme en 
une belle œuvre d’art. S’il la laisse telle quelle, elle restera terne pour toujo-
urs. S’il la frappe, elle se déformera.

Il en est de même pour les enfants: ils doivent être guidés, orientés 
et aidés à construire leur identité et à former leur caractère. Si on les frappe, 
on déformera pour toujours leur psychisme et ils recourront à l’alcoolisme 
et à la violence.

Les enfants ont plutôt besoin de se sentir défendus et de découvrir 
pas à pas tous les mauvais côtés de la vie pour apprendre à se débrouiller. 
Mais quand la violence vient de leur propre famille, les enfants naïfs ne peu-
vent pas comprendre que c’est quelque chose de mauvais: ils commencent 
donc à la pratiquer à leur tour et ne sont pas capables de la bannir de leur 
vie.

Je sais que parfois il est difficile d’éduquer votre enfant mais il y 
a beaucoup d’autres moyens qui ne sèment pas la peur et sont en même 
temps plus efficaces que la fessée. Oui, vous devrez mettre des efforts mais, 
croyez-moi, cela vaut la peine d’essayer. Vous ne voulez certainement pas 
que votre petite œuvre d’art soit déformée ou brisée, n’est-ce pas?

Анастасия АНГЕЛОВА, 10. Б

Ана-Ирина ИВАНОВА, 9 Д
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Le parent idéal

D’après lui, il est le parent rêvé dont les enfants sont très polis et 
sages: ils ont appris à obéir.

Il est perfection-
niste. Ses enfants sont donc 
censés être les meilleurs en 
classe. C’est la fin du monde 
si quelqu’un d’entre eux ob-
tient une mention différente 
de «Excellent».

Il est sévère, il punit 
en croyant que c’est pour le 
bien de sa progéniture. Il ne 
discute pas: les enfants sont là 
pour écouter et s’exécuter. Il 
y a des règles à respecter, un 
point c’est tout.

Il ne rit pas: il sourit 
poliment, avec retenue. Ses 
enfants n’ont qu’à l’imiter.

Dans sa maison règ-
nent le calme, les bonnes 
manières. Ses enfants le re-
spectent. Sa vie passe donc 
sans encombre.

Mais ce perfectionniste n’en est pas en au fait parce qu’il a raté 
l’essentiel. Ses enfants ont la meilleure éducation mais ils se sentent opprimés 
et enfermés comme dans une prison. Il leur manque la liberté, ils ne sont 
pas heureux. Et quand ils seront grands, ils se transformeront en des adultes 
sans enfance.

Félicitations à ce parent «idéal»!

Анастасия АНГЕЛОВА, 10. Б

В
ер

он
и

ка
 М

и
ле

ва
, 1

0
. Г



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

28

Te considères-tu comme un enfant roi?

De nos jours, la plupart des enfants sont rois dans la famille. Le 
modèle «les parents parlent, l’enfant écoute et exécute» n’est plus en vi-
gueur: maintenant, celui-ci règne à la maison, à l’école, dans la rue.

D’abord, que représente l’enfant roi? C’est un petit homme qui a très 
bien appris comment manipuler les autres pour recevoir ce qu’il veut sans 
être tenu responsable de ses actes, donc sans être puni.

Selon moi, ce comportement est provoqué par la famille. Les parents 
se laissent commander par leurs enfants car ils pensent que ceux-ci ne sont 
heureux que quand ils sont libres de prendre des décisions seuls, quand ils 
font ce qui bon leur semble. Alors les enfants deviennent pourris-gâtés, ils 
trouvent que tout le monde est obligé de se soumettre à leur volonté.

À l’école aussi, ces enfants se considèrent maîtres absolus. Ils ne 
respectent pas les professeurs ni leurs camarades, ils font ce qui leur plaît et 
ne veulent pas savoir si c’est bon ou non, s’ils dérangent les autres ou s’ils ne 
devront pas plutôt assumer leur responsabilité et se corriger.

Moi, au contraire, je suis un peu timide, parfois silencieuse, j’essaie 
d’être débrouillarde et, le plus important, j’écoute et j’entends les autres, je 
réfléchis, je respecte leur opinion, même si je ne suis pas toujours d’accord.

À mon avis, on doit trouver le moyen de s’assurer une atmosphère 
plus agréable à vivre en communauté. C’est vrai que nous avons tous dif-
férents caractères, éducation et culture générale mais il faut qu’on s’entende 
d’une façon ou d’une autre.

Pour conclure, il y a peut-être des moments oй être égoïste semble 
convenable, mais ne s’intéresser qu’à soi dans un monde qu’on partage avec 
les autres — qui ont, eux aussi, des sentiments qu’on peut facilement blesser 
— n’est pas correct. Soyons humains!

Полина МИТЕВА, 10. Г
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Le comportement d’un parent autoritaire

Un parent autoritaire se lève très tôt le matin pour réveiller ses en-
fants, même le weekend.

Un parent autoritaire est le meilleur ami de tous les professeurs. Il 
engage ses enfants à écrire leurs devoirs et quand il trouve que ces derniers 
sont trop faciles, il en administre d’autres, plus «casse-têtes».

Un parent autoritaire escorte sa progéniture jusqu’à l’etrée de l’école 
et il est toujours le premier à venir la récupérer. Ses premiers mots sont 
«Montrez-moi vos livrets!».

Un parent autoritaire connaît par leurs prénoms et leurs noms tous 
les copains de ses enfants, il connaît même leurs parents.

Un parent autoritaire vous dira tout de suite le jour et l’heure exacte 
des sorties de ses enfants. Il peut même vous citer sans hésiter oй et avec qui 
ils sont allés, ce qu’ils ont fait, comment ils l’ont fait…

Un parent autoritaire est le «meilleur» conseiller en amour. Il n’est ja-
mais content du soupirant de sa fille ni de la petite amie — jamais la bonne! 
— de son fils. Evidemment, l’heure à laquelle ces derniers doivent renter 
n’est pas à discuter.

Et, surtout, il est convaincu que ses enfants ne seront jamais assez 
grands pour se débrouiller sans lui.

Йоанна ТОМОВА, 10. Б
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Marathon d’écriture 1erprix
«Vous pouvez arracher l’homme du pays, mais vous ne 

pouvez pas arracher le pays du cœur de l’homme.»

La mer criait sa chanson d’hiver. Une brise assez forte s’élevait et 
sans attendre la poudrerie effaçait silencieusement mes pas sans laisser au-
cune trace de moi. Même si la neige m’aveuglait, j’ai aperçu une figure dans 
la pénombre, assise sur le banc lointain.

En me rapprochant, j’ai vu un vieillard voilé par la fumée de sa ciga-
rette allumée. Malgré toutes les rides sur son visage exténué, ses yeux mon-
traient qu’il était un homme vigousse. Ce qui a éveillé mon intérêt, c’était le 
petit cahier dans lequel il écrivait. Tout curieux, je me suis assis près de lui 
et j’ai jeté un coup d’œil:

Il me manque ta paix
Il me manque ton sourd silence
Il me manque tes bois épais
La guerre fada, ma peine immense.

Il a remarqué ma curiosité et m’a regardé avec ses yeux sauvages 
montrant qu’il venait d’un monde inconnu.

- Raconte-moi ton histoire – lui ai-je dit.
Et il a commencé:
Ecoute-moi. Je n’ai plus d’histoire. J’ai laissé ma vie en Syrie. Là, 

j’avais une femme, j’avais des enfants, j’avais un dépanneur. J’étais un cham-
pagné, tout le monde me connaissait.Chaque matin, en buvant ma ristrette, 
je sentais l’odeur des fleurs fraîches, ma femme était à côté et on était les 
seules créatures au monde. C’était notre monotonie de paradis. Mais un jour 
un tap-tap s’est garé devant notre maison. Deux gandarmes en sont sortis 
et ils ontfrappé à la porte. Ils nous ont informé que la guerre a commencé. 
Il fallait que j’aille défendre mon pays. J’étais effrayé,c’était le moment où 
j’ai compris que ma vie parfaite n’existait plus. De crainte de ne pas perdre 
ma famille j’ai pris une décision que je croyais qu’elle nous sauverait la vie. 
Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. L’homme qui devait m’aider s’est 
avéré un simple chafouin. J’ai tout perdu. Mon pays, mon amour, elle me 
manque... Cela, je l’ai écrit pour elle:
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Il drache sur la chambre,
Elle me parlait avec sa voix douce.
C’était le 6 novembre,
Le jour où j’ai perdu ma belle épouse.

- Mais qu’est-ce qui s’est passé? Ta famille a survécu à la guerre?
- Je vais te raconter demain.
Je me suis levé et en m’éloignant, je me suis tourné vers lui pour le 

voir encore assis sur le banc sous la lumerotte de la rue.

DobromirGeorgiev, Nicole Dimitrova, Elena Hristova,
MirelaGeorgieva, XIe B

Йоанна ВЕНЕЛИНОВА, 9. Б
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Marathon d’écriture 2e prix
«Vous pouvez arracher l’homme du pays, mais vous ne 

pouvez pas arracher le pays du cœur de l’homme.»

C’était un café qui paraît bien ordinaire pour un observateur distrait.
Mais si tu fais attention aux détails et remarque les chafouins qui en 

sortent, tu comprendras que là-bas, il se passe quelque chose d’inhabituel.
Si tu ouvres la porte de a ristrette tu ressentiras la peur qui hante l’air.
Mais si tu es bien courageux et si tu y entres, tu découvriras la source 

de cette crainte.
D’abord, tu ne verras que des silhouettes à cause de la lumerotte.
Mais quand tes yeux s’y habituent, tu seras choqué par la cruauté qui 

colore les visages des hommes.
Ils sont assis sur des chaises dont la plus grande est occupée par le 

Champagné qui dirige toutes les opérations.
Quelles sont ces opérations?
Tu comprendras si tu prends l’échelle et descends dans la cave.
Là l’atmosphère est différente.
Cette fois-ci tu seras choqué par le désespoir qui est imprégné dans 

l’air.
Faim. Soif. Froid. Misère. Souffrance. Tristesse. Douleur. Solitude.
Tissés de peine, cousus de fils de l’amour patriotique.

Nostalgie.

Ce sont les victimes des traites des êtres humains. Ils font tes yeux 
dracher, parce qu’ils sont vus comme des produits de dépanneur.

La nuit d’une poudrerie quand ils étaient violemment arrachés de 
leur pays natal en tap-tap restera imprimée à jamais dans leur mémoire. Elle 
occupera toutes leurs pensées, apparaîtra dans leurs cauchemars.

Ils rêvent de leurs foyers et de ce moment où ils seront encore vig-
ousses.

La joie, l’espoir, la gaité, la liberté disparaissent, ils deviennent même 
fadas, et la seule chose qui reste dans leurs âmes, c’est l’amour de leurs pays.

Anastassia Anguelova, Elena Dineva, Elitsa Kirtcheva, 10e B
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Marathon d’écriture 2e prix
«Vous pouvez arracher l’homme du pays, mais vous ne 

pouvez pas arracher le pays du cœur de l’homme.»

Dès sa plus petite enfance, Dominic, né à Jer, rêvait de traverser le 
monde. Peu à peu, le jeune garçon - vigousse et déterminé de réussir dans la 
vie, se rendit compte que sa petite ville natale ne lui donnerait aucune pos-
sibilité pour développer ses capacités , créer une carrière et construire une vie 
plaisante. Un jour il se dit qu’il en avait assez, il fit sa valise, il prit le peu d’argent 
qu’il avait mis de côté et avec un court adieu à ses parents, il les quitta pour 
chercher sa propre place dans le monde.

A l’âge de 25 ans, il a déjà terminé l’Université économique à Vienne 
avec des notes d’excellence. Cinq ans plus tard, Dominic possédait le plus célè-
bre dépanneur dans la ville. Il fut devenu champagné, il avait beaucoup d’amis 
et il ne restait jamais sans compagnie mais Noël approcha et il se retrouva tout 
seul avec ses pensées dans le grand appartement vide au centre de la ville. Il se 
souvint des moments qu’il avait passés avec sa famille assis autour du sapin. A 
ce moment - là, il réalisa que tout l’argent qu’il avait ne valait pas les moments 
vécus avec la famille et le confort matériel ne le rendait vraiment pas heureux.

Le jeune homme monta dans la voiture élégante et démarra vers sa ville 
natale. Dehors, il faisait horriblement froid et il drachait du ciel ténébreux. Au 
milieu du chemin la voiture s’arrêta et elle ne s’alluma plus. Furieux et gelé, 
Dominic partit vers la plus proche poste d’essence. Malgré la poudrerie qui 
l’empêchait à avancer, il réussit. Là, un vieil homme achevait de boire sa ristrette 
et se préparait à repartir. Le champagné remarqua que l’homme semblait un 
peu chafouin mais malgré son observation il tomba aux genoux en le priant de 
l’aider. L’inconnu sourit et l’invita à monter dans son tap-tap. L’étranger com-
mença à parler de sa vie et sa famille qui l’attendait pour passer les vacances 
d’hiver. Il ajouta aussi qu’il était devenu fada à cause de cet affairement pendant 
les fêtes : tous ces cadeaux et décorations qui vidaient son portefeuille. Après 
20 heures dans la voiture, ils arrivèrent à Jer. En observant la rue, Dominic 
constata que toutes les maisons étaient généreusement décorées et seulement 
la sienne était éclairée d’une lumerotte. Il remercia le chauffeur bavard et il mar-
cha d’un pas mal assuré vers la maison. Avec une main tremblante, il frappa à la 
porte. Accueilli par les yeux tristes de ses parents il sourit et dit :

- On n’est nulle part si bien que chez soi.
Monika et Nikoleta, 10e V
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L’école: problèmes et solutions

Aujourd’hui les jeunes passent beaucoup de temps à l’école. C’est 
très utile pour eux, mais parfois il y a différents problèmes. Je vais parler des 
problèmes que je vois au lycée.

D’abord, l’ambiance en classe peut être désagréable à cause des con-
flits entre les amis. Souvent, les élèves sont victimes de la violence de leurs 
amis. Il y a des élèves qui disent des mots grossiers aux autres, ils publient 
des photos dans les réseaux sociaux, ils écrivent des bêtises et ils blessent les 
émotions de leurs amis. Pour la violence physique, c’est pareil, parce que les 
jeunes agressent les autres devant la classe.

Parfois, les filles et les garçons se disputent pour les fenêtres, la disci-
pline, le devoir et les places en classe. Puis, il y a des problèmes avec l’hygiène 
dans la salle de classe. Les lycéens ne jettent pas les bouteilles, la nourriture 
et les papiers dans la poubelle. Les salles de classe sont sales à cause des 
élèves, qui ne s’intéressent pas aux règles et polluent l’environnement.

Ensuite, je pense qu’il existe encore un problème – entre les parents, 
les élèves et les professeurs, à cause des notes. Les parents sont d’avis que 
les professeurs ne notent pas bien leurs enfants et leurs connaissances. C’est 
un grand problème aujourd’hui.

Quand je réfléchis sur ces problèmes. Je trouve des solutions, Pour 
l’hygiène, il est bien pour les jeunes de ne pas salir et une fois par semaine, 
ils peuvent nettoyer les salles, c’est une bonne idée. Et pendant les pauses, 
les fenêtres doivent être ouvertes pour laisser passer l’air. Les élèves doivent 
porter leurs uniformes aussi. Le problème de la violence est le plus difficile 
à résoudre, parce qu’il dépend de l’éducation dans la famille. Les élèves 
doivent respecter les professeurs et leurs amis. Il faut organiser des discus-
sions entre professeurs, enfants et parents pour la discipline à l’école.

Лиляна АТАНАСОВА, 8. Г
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Рада ЖЕЧЕВА, 8. Ж
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Querida amiga escudera,
Escúchame porque las lecciones vitales no se repiten. Como has 

logrado un puesto tan importante como el del gobernador, necesitarás mis 
consejos. 

Por primero, no te olvides de tu familia amada
Cuando empiezas la profesión esperada
Porque ellos son tu soporte
Más que la gente de tu corte.

Elige tus amigos con cuidado
Porque algunos te pueden dar un golpe a trición y abandonar tu lado.

No des promesas vacías ni digas mentiras
Poruqe un día la gente se entera de los engaños que les tiras. 

Trata bien a la gente con vidas normales
Porque si quieres ver como un hombre es, mira cómo trata a sus 

inferiores, no a sus iguales.

Forma en las tradiciones de tus gobierno valores espirituales
Porque así nacen los ideales

Hoy escucha a los otros, sus consejos y opiniones
Porque  mañana necesitarás la ayuda de buenas conexiones.

Crea discursos apasionantes, pero cortos
Porque los hombres así no se aburren y no paran de escuchar como 

si fueran sordos.

Cuida la naturaleza
Porque ella da a tu patria la belleza.

Ten buenas relaciones con tus vecinos
Porque ellos te pueden ayudar en tus caminos.

Y por último, pero no en último lugar,
Las pérdidas aprende a aceptar
Porque así se muestra el hombre que puede gobernar.

Анита Кацарска, 12. З
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Shadows

She’s already been in ruins, 
shattered pieces on the ground, 
yes, she picked them up and stitched herself, 
but oh, can you count the cracks and missing parts?
“That’s how the light gets in”, she says.

You now count the days since you last saw her,
bathed in moonlight, in smoke and dust, 
and you’d never witnessed magic, 
but she just might’ve been it; 
has it been days, or maybe 
already years? maybe
she stopped the time, 
so you could eternally 
grieve there in silence, 
or so you could build a shrine 
for beasts to pray upon, too?
Then maybe she’ll join you 
for a final grace
and let you take her
to some sacred place.

Мария ЧЕРНЕВА, 12. Б
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Да разкажем 
история…

Мариела ХРИСТОВА, 9. Е
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Родено на връх Мусала, вдъхновено от залеза, 
посветено на г-жа Ненова с благодарност за 

незабравимите преживявания!

Легенда разказва за планинар, който бродил из планините с 
кърпа на лицето, за да предпазва другите от гледката на грозното си 
лице. Въпреки това само доброта се таяла в душата му. Чувствал се 
свободен, но скоро ядът започнал да оковава сърцето му. Ядосвало 
го това, че много малко хора виждали красотата зад грозното лице, а 
ето че почти всички откривали грозни лица насред красотата. Истина 
било. Хората открай време оприличавали планинските склонове и 
езера ту на брадясали хайдути, ту на прегърбени баби или на чудати 
младежи. Впечатлявали се, застоявали се и оставали изумени. На 
планинаря не му било присърце да е ядосан. Яростта бавно започнала 
да го раздира отвътре.

Планинарят също виждал сбръчкани лица да се подават от 
билата. Сякаш каменните гробници не можели да разделят гигантите 
от гледката към небето. Той познавал историята им — хора, роби на 
обикновеното, прекарали живота си в обработка на земята и желание за 
свобода, нощите — в безсънна нищета. Дошъл бе моментът брадатият 
хайдутин да остави родината си и да загледа нагоре, към небето. За 
земята вече нищо не можеше да направи.

Мечтаещ за покой, планинарят тръгнал да гони залеза, за да 
изгаси слънцето и за да не може никой повече да види нито красотата, 
нито грозотата. Ядът разкъсвал клетата му душа на парченца, които 
изпопадали из планините, но той не спирал да върви.

Най-накрая под черната пелена на зловещите облаци се 
показало слънцето, придружено от гръм. Отвъд зъберите се спуснала 
алено-оранжева пелена. Изглеждала топла като милувки, пълни с обич. 
Доста примамваща гледка за човек, почти останал без душа.

Намирал се на най-високия връх, заобиколен от грозните 
гиганти, в центъра на тяхното царство. Студът на прииждащата нощ го 
повалил, паднал и се разтреперил като развълнувано сърце. Замолил 
се на Господ да не умре сам в прегръдката на студа.
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Тогава грозните гиганти се изправили от своите каменни 
гробници и го погледнали със спокойствието на смъртта. Вървейки 
из тях, планинарят бе оставил във всекиго по частица от душата си. А 
частиците съдържали толкова болка, че повторили последното биене 
на отдавна мъртвите им сърца, и те се изправили, за да го успокоят. 
Надвесени над него, гигантите го съжалили и го приели като брат.

Докато сълнчевият диск си отивал заедно с лъжливите цветове 
на топлината и изоставял и грозните, и красивите, грозните гиганти 
събрали душата на планинаря и създали връх с неговото лице. 
Кръстили го на това, което го бе спасило, а именно — пътя и молитвата 
му към Бога.

И той си останал там — спокоен, мъртъв и грозен в красотата. 
Всички го виждали и всички му се възхищавали. Хората и до днес 
изкачват върха му, а единственото, което ги посреща там, е студът.

Боряна ДИМИТРОВА, 11. З

Мариела ХРИСТОВА, 9. Е
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Паразит

— Какво си ти? Различен си. Виждам го в очите ти. Изпитваш 
страх, любов, носталгия. Какво си ти? Разкажи ми историята си!

— Какво съм аз? Рядко срещан вид. Познаваш ли ме?
— Познат си ми. Виждал съм те в учебника си по история. 

Всички казват, че ти си зло.
— А те какви са?
— А ти какво си?
— Ами пък ти?
— Разкажи ми!
— Родих се. Живях. Умрях.
— Какво ти се е случило?
— Злото, за което ти ме мислиш.
— Какво е то? Разкажи ми!
— Ако ти разкажа, ще се отвратиш.
— Но аз искам да знам. Кажи ми!
Нарича се чудовище и носи паразит в себе си. Предава го на 

обществото, в което живееш. И моят вид изчезва малко по малко. 
Знаеш ли кое му е специалното? Той има умението да изпитва чувства. 
Чувствата, които виждаш в очите ми, че и повече. А те какво чувстват? 
Празнота. Всички, които говорят за мене, са били едно време добри, но 
мина този период и се заразиха. Приеха паразита в себе си, без дори да 
разберат. Губят разсъдъка си. Интересуват ги други неща: власт и пари. 
За какво им е този лукс? Как ги кара да се чувстват? Щастливи? Това 
е временно чувство. По-трайно е, когато вдигнеш глава от пропастта, 
пред която стоиш, и видиш истински ценните неща: приятелите, 
семейството, природата. Не ги ли радват тези мънички перли? Това 
е любов.

На мене ми се плаче, когато видя как погубват собствената си кръв, 
отказват да живеят и заравят глави отново в онази пропаст, търсейки 
нещо, което са имали, но са изгубили, защото са забравили кое е най-
ценното. Аз плача. Те се смеят. Що за чудовища? Отказват помощ на 
собствения си вид. Те вече са нещо друго. Нещо чуждо. Всеки гледа 
себе си. Много станаха малодушните. «Не се безпокойте! Важното е 
да се харесаме.» Какви са те? Мизерници. Изгубили са разсъдъка си. 
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Такива чудовища погубват останалите от вида ми. Застрашени сме 
както белите мечки от глобалното затопляне. Застрашени сме както 
вековните дървета, оцелели толкова дълго време и падащи сега с 
невероятен грохот, разтърсващ цялата земя, ронеща сълзите си за 
погубените.

Собствените й чеда да я разкъсват, да отнемат живота й? 
Нечувано. Чувства се предадена. Събира гняв в себе си, в един момент 
ще го пусне на воля и тя ще погуби всички ни. Няма да има милост. 
Не виждат ли тези чудовища? Да се самоубият ли се опитват? Защо не 
им се живее? Защо са алчни? Защо не чувстват? Изгубили са разсъдъка 
си. Превърнали са се в същества, озлобени от живата, който сами са 
си създали. Гледат, но не виждат. Слушат, но не чуват. Сякаш душата 
е напуснала тялото им. Превърнали са се в празни кутии, в които се е 
събрал толкова прах, покрил спомените от някога водения живот. Не 
се връщат към тях. За тях днес е важно дали ще се харесат, дали ще 
си купят новия телефон, който има от онази предна камера с много 
мегапиксели, с която ще си направят страхотни селфита. Нормално 
е да искат да избягат от реалността, защото не им харесва. Но не 
трябва да забравят за съществуващите проблеми. Проблеми, които 
всички заедно са създали и дори не правят опит да решат. Какво са 
те? Паразити. Какво крият в действителност под външността си? Защо 
са изключили съзнанието си? Защо са толкова глупави? Това, което 
вършат, не е живот. Ако вдигнат поглед от телефоните си, ще видят 
толкова много от света, който им предлага уникални възможности. Не 
искат ли да полетят като птици? Не искат ли да намерят истинската 
любов? Не искат ли да помогнат на останалите, вместо да ги заразяват 
и унищожават? Това няма ли да ги накара да се почувстват по-добре? 
Няма ли да им помогне да осъзнаят истинската причина, поради която 
е създаден животът?

Излезте от рамките на жалкото битие, което водите! Вдигнете 
поглед и се огледайте наоколо. Опитайте се да забележите онези 
истински неща, които си струват. Отворете очите си, слуха си и 
сърцето си! Защо не се опитате да бъдете по-добри?

— Не знам какво да кажа.
— Няма какво да се каже. Това е всичко, но може би има и още. 

Но какъв е смисълът? Никой не иска да чуе. Вече е късно. Съжалявам.



Устрем’ 2016

43

— Не се извинявай. Няма за какво.
— Прав си. Прекалено добър съм. Защо изобщо ме интересува? 

Не е мой проблем.
— Жалко е това, което чувам. Какво се случи? Да не би да е 

онзи паразит?
— Не знам за какво говориш и кой си ти, че ме занимаваш със 

своите бръщолевения? Не те познавам. Представи се!
— Но първо ти. Не сподели с мене кой си. Какво беше ти? Като 

останалите си. Виждам го в очите ти. Нищо не изпитваш вече. Кой 
беше ти?

— Човек.

Магдалена ДАНЧЕВА, 12. В
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Щастието в чуждата усмивка

«Щастие — шест букви, седем звука, едно чувство. Чувството, което 
озарява живота ни и му придава дълбок смисъл. Някога замисляли ли сте се 
какво точно е щастието? Щастието е чувство на прекалена радост, която 
понякога даже не може да се опише с думи…» — пишех, докато стоях на 
мекото диванче пред кабинета на личната ми лекарка, с обикновен 
син химикал в любимата си розова тетрадчица, която обожавах. Мразя 
да чакам. Чудя се защо ли ми трябваше да идвам един час, преди 
работното й време да започне. Кой ли ме накара да избягам от час 
и сега да трябва да си търся бележка за извиняване на отсъствията. 
Чакалнята се пълнеше малко по малко с хора, един след друг все 
болни. Стана доста шумно, сложих слушалките и продължих да пиша 
в тетрадката си. Всъщност тази тетрадка преди се използваше по 
предназначение, може би за записки по история или география, но 
един ден се превърна в тетрадка, в която записвах всяко нещо, което 
ми дойдеше на ум. Сега бях решила да участвам в един конкурс (или 
по-скоро поредния конкурс), за който очаквах да се престраша да 
изпратя написаното. Тетрадката ми беше пълна с есета, съчинения и 
стихотворения, които пишех, но не изпращах.

Времето мина неусетно. И… ето я и нея — доктор Димитрова. 
Стройна, красива и много интелигентна жена. Бях дошла първа и не 
ми се налагаше да чакам ред сред тълпата болни. Д-р Димитрова влезе 
в кабинета, наметна бялата си престилка, отвори вратата на кабинета 
и каза:

— Първият да заповяда, моля.
Веднага станах и влязох в кабинета. Беше толкова добре 

подреден и организиран.
— Здравейте! Трябва ми извинителна бележка за вчера — казах 

аз засрамено.
— Здравей! Мога да предположа, че не си била болна само за 

един ден, нали? Каква е причината за отсъствията ти? — побърза да 
каже тя.

— Избягах от часовете, защото имах контролно, за което 
нищичко не знаех…

— Така си помислих и аз — отговори самодоволно тя и 
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продължи, — следващият път седни да учиш и няма да ти се налага да 
бягаш от час и да идваш чак дотук да ти пиша бележка.

След няколко минути писане на бележка и принтиране на 
амбулаторен лист бях готова да си тръгвам. Но тя ме спря:

— Почакай!
— Какво има? — попитах аз учудено.
— Ти коя година беше родена?
— 1997 — отговорих уплашено.
— Така, така — мърмореше доктор Димитрова, докато 

прелистваше някаква огромна папка с документи.
Впоследствие се оказа, че тази година на хората, които са 

родени пред 1997, трябва да им се сложат две ваксини. Останах без 
думи. Мразя да ми слагат инжекции, а в случая се налагаха даже две. 
Помоли ме да изчакам отвън и повика следващия. Измина час. Хората 
сядаха и ставаха до мен на диванчето. Един след друг от болни по-
болни, кой от вирус, кой от нещо друго по-сериозно. Докато изведнъж 
не седна едно малко симпатично момиченце с баба си. Толкова беше 
красиво, русокосо, с големи сини очи. Носеше розова рокля и една 
малка чантичка в ръка. За разлика от бабата до него, то беше толкова 
щастливо, направо сияеше. По погледа му разбрах, че болницата 
не го плаши така, както плаши другите деца. Бабата и момиченцето 
чакаха за кабинета до този на моята лекарка. Изведнъж момиченцето 
ме заговори:

— Ти от какво си болна?
— Не съм тук по болест — отговорих аз, — трябва ми бележка 

за извиняване на отсъствия.
— Значи, не си отишла някъде и майка ти сега иска да й дадеш 

извинителна бележка — попита заинтересовано момиченцето.
— Нее… де да беше така. Избягах от часовете в училище и сега 

трябва да занеса бележка там, за да ми извинят отсъствията.
— Аз почти не ходя на детска градина, а не ми се налага да нося 

бележки.
— В училище е различно — побързах да кажа аз, — а ти от 

какво си болна? Впрочем, не сме се запознали — аз съм Даяна.
— Аз съм Ани. Свикнала съм да идвам тук, без да знам защо…
— Често ли идваш тук, преди известно време по погледа ти 
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разбрах, че не изпитваш страха, които изпитват другите деца.
— Да, така е. Вече няма от какво да ме е страх.
В същия момент погледнах бабата, а тя наведе глава надолу и 

заплака.
— Бабо, пак ли плачеш? Казах ти, че не ме е страх, спокойно 

— каза Ани. — Даяна, не се притеснявай, баба винаги плаче, когато 
сме тук.

— Няма проблем. Знаеш ли от какво си болна, Ани?
— О-о, да, разбира се. Как няма да знам. В тялото ми се е 

разпространило нещо много лошо, което лекарите опитват да махнат, 
но явно е доста упорито. Забавното е, че в тази стаичка залепят по 
цялото ми тяло едни кръгчета и след това екранът светва и се вижда как 
в тялото ми има много светулки…

Докато Ани разказваше, опитах да се сетя от какво може да е 
болна, но през главата ми минаваха от страшни по-страшни болести.

— Ти защо си сама тук? Къде са мама и тати? — попита Ани.
— Те работят в момента и няма как да дойдат, вече съм голяма и 

се оправям сама — отговорих й аз. — А ти? Защо си с баба си? Вашите 
на работа ли са?

— Аз нямам мама и тати — отговори момиченцето с известна 
тъга в големите си сини очи.

— Много съжалявам. Знаеш ли какво се е случило?
— Когато съм била на две, татко загива в автомобилна 

катастрофа. Година и половина мама постоянно плачеше. Не помня 
какво стана, последния път, в който я видях, закачаше на терасата 
любимата ми блузка. Баба каза, че се е подхлъзнала и е паднала, без 
да иска, и сега ме гледа от небето. След това аз започнах да идвам тук 
в болницата почти всеки ден. Беше ме страх, но после страхът си 
замина.

Бях в шок. Ани беше на 5 и половина, а знаеше толкова много 
неща, и то не какви да е, а злата участ, която е сполетяла семейството 
й, а сега се опитваше да настигне и нея. Изведнъж вратата на кабинета 
се отвори, а по бузата на бабата се стече една сълза.

— Хайде, Ани, да видим как си днес — извика една доста добре 
изглеждаща лекарка.

— Бабо, ние сме, най-после! Чао, Даяна, ще се видим после! — 
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каза радостно момиченцето.
— Чао, Ани.
Мина около четвърт час и чакалнята започна да се изпразва, 

а редът ми все още не беше дошъл. В следващия момент вратата на 
кабинета се отвори и от него излезе бабата, носеща на ръце Ани и 
сияеща от щастие. Ани дотича при мен и каза:

— Даяна, Даяна, вече не съм болна, светулките са си отишли!
Толкова много се зарадвах, прегърнах малкото момиченце, а 

бабата дойде и ми каза, че идват тук от две години насам и всеки път 
новините са били от лоши по-лоши, а сега в резултат на химиотерапията 
болестта й малко по малко изчезва. Ани беше болна от левкемия. 
Беше едва на пет, тепърва й предстоеше да живее, а можеше всеки 
един момент да си замине. Бях толкова радостна, че не можех да го 
опиша с думи, не спирах да се усмихвам.

След всичко това вече знаех как ще завърша есето за конкурса. 
Отворих тетрадката, взех химикала и написах: «Не е важно дали ти си 
щастлив, важно е да виждаш щастието в очите на любимия човек или по-скоро 
щастието в чуждата усмивка.» Прибрах се вкъщи, напечатах есето и го 
изпратих за участие в конкурса.

Таня КОЛАРОВА, 12. З

Александра МИХАЙЛОВА, 8. Ж
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Всички обичат 
есето
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Моята майка

Най-ценното най-трудно се описва. Чувствата не могат да бъдат 
предадени само чрез думи, така че, използвайки само словото, не бих 
могла да опиша точно майка си. А и трудно някой би могъл.

Но стига за общия образ на майката. Нека говорим за моята. 
С ръка на сърцето мога да кажа, че най-близкият ми човек е майка 
ми. Разговарям с нея както със себе си. Но тя ме разбира по-добре, 
отколкото аз. Ако съм щастлива, споделя радостта ми. Ако съм 
натъжена, тя е моето «плюшено мече» за гушкане. Ако имам проблем 
— тя е насреща. За какво му е на човек психотерапевт, щом има майка?!

Освен това майка ми е и най-добрата ми приятелка. Понякога 
ми се иска да ми е сестра. Тя е от онези забавни хора, които винаги 
се смеят и разсмиват останалите. Обичам я. Дори сериозна. Нямам 
проблеми, защото имам мама.

Много пъти са ми казвали, а и аз сама осъзнавам, че с мама си 
приличаме. Често, когато й разказвам за някоя случка в училище, тя ми 
казва: «Ох, Андрея, и аз бях същата». Явно мамините гени преобладават 
в ДНК-то ми. Бих казала, че мама е толкова умна, красива, чаровна, 
общителна и изобретателна като мен, но от скромност ще пропусна.

Едни от най-хубавите моменти в ежедневието ми са вечерните 
разходки с мама в полето — безкрайната рапица в рамка от макове 
и лайка, облаците, пърхащи безгрижно около залязващото слънце, и 
мама. Обичам да пътувам с нея, да откривам…

Мама ми показа как да обичам. Да обичам семейството, 
приятелите, околните, себе си. Научи ме да почитам миналото, 
предците си и традициите. Научи ме на малките неща, които е научила 
от майка си — да плета, да готвя, да меся, да шия. Научи ме, че пръстите 
не носят само маникюр.

Неслучайно думата «мама» е толкова кратка. За да може да се 
произнася леко, безгрижно. Малка дума за голяма любов. Голяма 
целувка за лека нощ.

Андрея ДРАГАНОВА, 9. И
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Време

Времето минава бавно. Искаше ми се да си тук, но те няма. 
Скоро ли ще се върнеш? Моля те кажи «да»… само на това се надявам. 
А дали ти липсвам? Дали късно вечер, преди да заспиш, се сещаш за 
мен, гледайки към необятно черното и пълно с блещукащи светлинки 
небе? Дали преминавам през ума ти, а после, изпарявайки се, бивам 

замествана от друга? Ако 
можех да надникна в 
съзнанието ти и да видя кой 
притежава първото място в 
сърцето ти, кой държи ума ти 
буден, в съзнание, изпълнен 
с мисли за нещо, някого, 
а може би дори някоя. 
Мислите ти са объркани, 
чудиш се какво не е наред, 
защо се случва това, защо 
точно тя, защо точно сега? 
Същите въпроси обитават и 
моето съзнание… как, защо, 

точно сега ли избра? Дойде и завладя всичко даже без да попиташ 
удобно ли е? За мен беше, но не и за теб. Винаги нещо пречи, този 
път нещото е човек. Пречи и проваля всички мисли. Защо си тук и 
съществуваш? Ако се изпариш, всичко ще е по-лесно. Но живеем един 
живот — кой е казал, че е лесно? Трудно е, даже страшно трудно, но 
за теб си заслужава, сигурна съм. Заслужава си, и още как. Времето е 
с нас, а бъдещето — пред нас. Има време за всичко, в крайна сметка 
никой пъзел не остава неподреден, докато тръпнеш за крайния 
резултат. Извинявай… разрових се из мислите ти, а не трябваше. Даже 
си позволих да направя някои неща… извини ме, любовта прощава 
всичко, а аз съм опиянено влюбена в теб. 

Таня КОЛАРОВА, 12. З
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Градът през моя поглед
(поощрителна награда в конкурса за

есе “Градът през моя поглед”, гр. Варна, 2015 г.)

Боря се за глътка въздух. Допирам все още горещите си ръце до 
ледените стени и студът ме поглъща. Отнема ми и последната топлина, 
която бях успяла да съхраня. Знам, че вече не мога да си я върна. Помня, 
че когато бях малка и ми беше студено, винаги имаше някой, който да 
ме прегърне и да ми даде малко (или пък много) от своята топлина. 
Сега съм сама. Аз — срещу студа. Търся светлина. Последен случайно 
останал лъч, искра или блясък. Няма я и чувствам, че няма да я видя 
отново. Преди, когато беше тъмно, се успокоявах с това, че мракът не е 
нищо лошо, а просто липса на светлина. Трябваше само да заспя и на 
сутринта всичко щеше да е наред. Сега знам, че светлината никога няма 
да успее да стигне до мен. И че мракът всъщност е нещо лошо. Лошо 
е да липсва светлината. Вслушвам се в празнотата. Какво очаквам да 
чуя? Звук, шум, признак на живот, истински живот. Напразна надежда. 
Помня колко харесвах музиката, но още повече обичах да чувам гласа 
на мама, татко или някой приятел. Страхувах се да не оглушея и да 
не мога вече никога да чуя тези неща. Сега не съм загубила слуха си. 
Но не чувам нищо. Сякаш сетивата ми, дълго време нямали какво да 
усетят, са спрели да функционират.

Борят се за глътка въздух. Губят топлината си. Лишават се от 
светлината. Искат да чуят нещо, а не осъзнават, че не е останало нищо, което 
да бъде чуто. Какви празни същества, с празни погледи и празни животи!

Усмивка? Пораждаше я радостта, щастието, любовта, но 
никога не съм изпитвала нещо такова или просто съм забравила. 
Звучи далечно, непознато, изгубено. Споменът е сладък, но е обвит 
в мъгла, все по-бяла и все по-гъста. Отдалечава ме от всичко, което 
някога имах. Напълно празна съм… и безчувствена. Забравих коя съм. 
Изгубих себе си.

Те никога не се усмихват. Винаги плачат. Забравили са, че могат да 
спрат. Изгубили са чувствителността и емоциите си. Не осъзнават причината: 
просто няма нищо, което да бъде усетено.
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Свободата. Изглежда толкова нереална. Утопична илюзия. 
Лъжа. Несъществуваща цел. Помня колко обичах да бягам под дъжда. 
Тичах дълго и с всички сили, докато дробовете ми не започваха да 
парят. Имах нужда да усещам, че съм свободна, и си обещах, че винаги 
ще е така. Бях влюбена в свободата си! Сега съм в затвор. Той ме 
затвори! Останах завинаги между каменните му стени. Безвъзвратно 
заключена в тъмница, пропита от собствените ми сълзи. Тук съм от 
толкова време… достатъчно, за да изгубя всичко. Нуждая се… нуждая 
се да бъда свободна!

Толкова са слепи, неразбиращи. Обвиняват ме. Не разбират, че аз не съм 
тъмничарят, а само този, когото превърнаха в свой собствен затвор. Оковаха 
се един друг във вериги. Избраха да живеят като кукли — с хубава външност, но 
безсърдечни и студени до жестокост. Сами изграждат стени помежду си. Търсят 
светлината, топлината, но на грешното място. Жадуват за свободата, уж 
толкова далечна, а на крачка от тях. Търсят сила да направят крачката, а не 
знаят, че те просто я имат… вътре в себе си. Избират да се предадат в ледената 
прегръдка на отчаянието. Какви слаби същества!

Последна надежда. Последен отчаян опит. След това ще бъда 
безвъзвратно обречена. Но все още не… Изправям се. Трудно е. 
Нестабилна съм. Имам нужда от опора, за да не падна отново. Обаче 
съм сама. Колко ли още такива като мен имат нужда от подкрепа. Но до 
тях няма никого точно както няма и до мен. А ако бъдем заедно? Един 
на друг опора? Да направим нещо, което може да бъде усетено? И ще 
изчезнат куклите. И ще бъдем отново ние. Защо да бъдем пленници 
на Града? Ние сме градът. И когато доброволно ставаме затворници, 
превръщаме него в затвор. Но не е късно да се освободим. Да променим 
всичко. Никога не е… «Твърде късно е» не съществува!

Какви потайни същества. Крият в себе си повече сила, отколкото някой 
може да предположи, дори те самите.

Чувствам топлина. Виждам светлина. Идват от мен! От самата 
мен!

Анастасия АНГЕЛОВА, 10. Б



Устрем’ 2016

53

Два погледа към 
темата “Самотата 

на човека”
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Самотата на човека

Летище. Залата за посрещане на пристигащи пътници. 
Възрастна жена — някъде към 80-годишна, видимо развълнувана, стои 
права, подпира се на бастуна си и не сваля очи от плъзгащата се врата 
пред нея. При всяко отваряне на вратата жената трепва и погледът й 
се взира с безпокойство в лицата на хората, които бързо преминават 
напред с куфари в ръка. Някои поемат директно към изходите, други 
попадат в обятията на своите посрещачи. Усмивки, сълзи… Старицата 
все още чака. Къде са? Минутите се разтягат до безкрайност… 
Поредното плъзване на вратата и в залата влизат мъж, жена и две 
момчета. Те ли са, или очите я лъжат? Най-после! Любимите й внуци, 
синът и снахата, които не е виждала вече седем години. Краката й се 
подкосяват от вълнение, но точно тогава множество силни ръце я 
обгръща. Чака този момент цели седем години, без да знае дали ще го 
доживее.

Вдовица е повече от десетилетие. След смъртта на съпруга 
си намира утеха единствено в семейството на сина си и грижите по 
внуците — до деня, в който те заминават в чужбина. А тя остава тук, 
където я очаква само самотата. Тази, която не й позволява да заспи от 
мъка, тази, която я връща постоянно с носталгия към миналото и отваря 
албумите със снимки, тази, която не й подава ръка за помощ, тази, 
която непрекъснато й повтаря, че вече е стара, ненужна, безполезна и 
забравена вещ.

Но ето, че сега не е сама, поне за два безценни месеца, в които 
самотата ще е далеч от дома й. А после… Тя ще се върне отново 
при нея — неумолима, безпощадна, жестока. Тази, която ще я следва 
ревниво до края на дните й.

Самотата е страшна, когато обстоятелствата са такива, че вече 
нямаш сили да се бориш с нея или да се възползваш от предимствата 
й. Това обаче е само един акцент от възможните многобройни 
усещания за самотност. Всъщност, колкото различни характери и 
съдби съществуват, толкова гледни точки към самотата има. Защото 
тя е израз както на отношението на човека към самия себе си, така 
и на сложното взаимодействие човек-общество, а също и на редица 
житейски ситуации.



Устрем’ 2016

55

Обичайно оценяваме самотата като негативно чувство и това 
наистина е така, ако тя е принудителна и нежелана. Всепризнат е 
фактът, че на човека не е отредено да бъде сам — той е «социално 
животно» и има нужда от контакти както с най-близките си, така и 
в по-широк кръг. Незаменимо щастие е, когато имаме възможността 
да споделяме дните си с доверени хора — така радостта се удвоява, 
а болката се намалява наполовина. Затова и чувството на празнота е 
смазващо, щом загубим любим човек — сякаш губим част от себе си…

От друга страна, в реалността често се случва някой да не се 
вписва в дадена обществена група поради свои различия в начина си 
на мислене, поведението или особената си външност. Получава се 
абсурдната ситуация — този човек физически е сред хора, а духовно 
— напълно сам. Ако остане все така неразбран, той постепенно се 
дистанцира от останалите. Принудителната самота обаче не означава 
задължително, че този индивид е обречен на нещастие. Това става само 
ако той се отдаде на самосъжаление и упрекване на несправедливата 
съдба. В такива случаи дългото уединение води до депресии, липса на 
желание за живот, различни здравословни проблеми. Друг негативен 
вариант при подобна изолация е човек да се изпълни с омраза, жажда 
за мъст и агресия към всички останали. Според мен това са хора, които 
са психически неустойчиви и с ограничено мислене — те не успяват 
да се вгледат самокритично в себе си и да открият силните и слабите 
си страни. За щастие има редица доказателства за обратното — как 
дори при нежелана изолация човек е в състояние да се възвиси, вместо 
да се погуби.

Да вземем например Робинзон Крузо (или неговия прототип). 
След корабокрушение е изхвърлен на необитаем остров, където 
шансовете за оцеляване са нищожни. Ако в такъв момент човек се 
предаде на отчаянието, фаталният край е неминуем. Пораженческата 
роля обаче е чужда за героя. Усамотението и екстремните условия в 
никакъв случай не го правят по-слаб и уязвим, а напротив — те го 
подтикват да мобилизира цялата си воля, мисъл и енергия, за да 
продължи живота си. Упованието в Бога, хармоничният контакт с 
природата, съзидателният труд и изобретателността преобръщат 
съдбата на Робинзон. Той не просто оцелява на острова, а достига 
едно завидно ниво на себеусъвършенстване.
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Друг уникален пример за положителен резултат от 
усамотяването е свети Иван Рилски. Той губи родителите си още като 
юноша, след което се оказва неприет от съселяните си, заобиколен 
от тяхното презрение и незаслужени укори. Прогонен от родното си 
място, младият човек решава да се посвети изцяло на Бог. Той обаче не 
избира манастирския живот, а се отправя към отдалечени и безлюдни 
планински усои, където се отдава на денонощно бдение, пост и 
молитви. По този начин принудителната изолация от обществото се 
превръща в целенасочено отшелничество. Макар и при нечовешки 
условия, Иван Рилски постига невиждано състояние на тялото и духа, 
благодарение на дълбоката си вяра. След години овчари случайно го 
срещат в недостъпен край на Рила и са изумени от неговия смирен вид 
и благост. Скоро този необикновен праведник започва да привлича 
като магнит поклонници, на които въздейства чудотворно с искрените 
си молитви и желанието да помогне на нищите. Неслучайно Иван 
Рилски става първият български светец.

Разбира се, гореспоменатите примери са твърде крайни прояви 
на човешка воля. Далеч по-чести са ситуациите, в които хората се 
нуждаят от временно усамотяване с определена цел, без да са принудени 
от външни обстоятелства. В такива случаи дори не можем да говорим 
за чувство на самотност, а по-скоро за създаване на подходящи 
условия за някаква дейност. Например учените или творците, чиито 
идеи и вдъхновение изискват спокойствие, откъсване от околния свят 
и пълно вглъбяване. Подобно дистанциране е необходимо и за всеки 
един човек, когато прави равносметка на миналото или мечтае за 
бъдещето, когато иска да се вслуша в собствения си глас и да преоткрие 
себе си. Има и много хора, за които уединението е тяхна естествена 
и комфортна среда — това са интроверти по темперамент, черпещи 
енергия от своя вътрешен свят. Макар и с приятели и с пълноценни 
социални контакти, те се чувстват по-добре и са по-успешни, когато 
се усамотят.

И така, самотата е като монета с две лица. Тя е способна да 
измъчва и смазва душата, но е в състояние също да гради и извисява. 
До голяма степен крайният резултат е в нашите собствени ръце.

Виктория СТЕФАНОВА, 10. З
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Самотата на човека

Живеем в хаотичен, многолик и динамичен свят, в който 
човекът е едно «социално животно», «обречено» да общува.

В училище, вкъщи, в магазина — навсякъде човек носи своето 
отчаяние и досада, много пъти и без да го осъзнава напълно. Това 
състояние се е превърнало в обикновен навик, всекидневно нормално 
съществуване. Тези занимания никога не оставят хората сами, така че 
да могат да се отдадат на вътрешен диалог.

Според мен нормалното и основно състояние на човек е 
самотата. Не ни е нужна гениална рецепта за самота от психолози, 
социолози, писатели или проповедници.

Сам си и времето спира. Задушава те. Нужна е лична борба, 
вътрешно подреждане и изведнъж се отдаваш на самотата. Самота… 
Само в нея можеш да бъдеш свободен, да бъдеш себе си. Тя ти 
дава смисъл за живот и с нея заедно се бориш срещу и за него. Тя 
е най-добрият ти приятел и достоен събеседник. Самотата е съдба, 
облекчение, постижение и загуба. Провокирани от романа на Даниел 
Дефо «Робинзон Крузо», можем да я наречем «остров».

Какво приемаш ти за остров? Къс земя насред водата? Е, остров 
можем да открием навсякъде. А островът на самотата всеки може да 
открие в себе си. А именно защото човек може да е сам и да не се 
чувства самотен, но може да е сред хилядна тълпа и да е далеч по-
самотен от Робинзон Крузо.

Понякога хората приемат самотата като спасение и бягат на 
острова на Робинзон по свое желание. Затварят се в себе си и й се 
отдават. Казват, че това е необходимо спасение, бягство от стреса. 
Според мен няма нищо нередно, когато самотата е за кратко и е по 
желание. Но когато бавно и неусетно, вместо почивка, тя се превръща в 
постоянен спътник, е жалко и много тъжно. И ето тук идва моментът, в 
който човешката воля, предприемчивостта и оптимизмът — качества, 
характерни за Робинзон Крузо, трябва да се задействат и да помогнат 
за справянето с проблема.

Може би всеки трябва да носи своя остров, където и да е. Той 
е жизненоважен, но и много лесно може да се превърне в бреме и 
повод за агонично съществуване. Той е вид успокоение, но и знак за 
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малко страх. Успокоение е, защото там, на онзи остров, скрит от света, 
водиш вътрешен диалог. И страх, че самотата винаги чака, разтворила 
обятия, готова да те посрещне и плени.

«Набожност! Работа! Умереност!» са думите, които Робинзон 
Крузо издълбава в камъка на входа на пещерата си. Не са ни нужни 
мненията на учени по темата със самотата. Един текст ни дава ясен 
знак как можем да се справим не само със самотата, а и с всеки проблем, 
който имаме.

Отново ще цитирам Даниел Дефо, който пише: «Който 
бавно ходи, навреме пристига». Вярвам, че и самотата ходи бавно, но 
все някога ни достига. Не трябва да ни е страх от нея, защото тя е 
неизбежна. Тя е примамливо прекрасна със своето спокойствие.

Но щом се докосваш до моя текст, ти не си самотен. Самотните 
хора не съществуват. Те са или долу, или горе; или в ада, или в рая. 
Или пък може да греша! Дали няма самотни хора около нас? Огледай 
се… И ето го там следващия Робинзон Крузо. Тъжно е обаче, че никой 
не му е предоставил малко островче, на което да успее да се пребори 
с нея. Той е принуден да остане далеч, между всички онези «дишащи» 
същества — тоест между нас. Ще му помогнем ли?

Полина ДЯНКОВА, 10. З
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Два опита по 
темата “Интернет 

повече отнема, 
отколкото дава”

Теодора ТРИФОНОВА, 9. Е
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Интернет повече отнема, отколкото дава 

Интернет представлява мрежа, свързваща голям брой компютри 
и подобни електронни устройства. Чрез въпросната мрежа споделяме 
впечатляващо количество информация — повече от това, което би 
било възможно на хартия. Причината за това се крие във факта, че 
споделянето на текстови съобщения, изображения, видео, файлове и 
документи в мрежата е значително по-бързо, по-ефикасно и по-лесно, 
отколкото в истинския свят.

Интернет определено предоставя голям брой възможности 
на човечеството като цяло, но както всяко добро нещо има и своите 
тъмни страни.

Глобалната мрежа е опасно място, където злонамерените 
хора и престъпниците лесно биха могли дори да откраднат нечия 
идентичност. Важно е човек да пази своята анонимност, но това твърде 
често се пропуска от страна на младежите. Особено в т.нар. социални 
мрежи, където кражбата на профил е често срещано явление, се 
развиват и други, по-сериозни престъпления.

Освен това скорошните изследвания показват, че колкото 
повече време прекарваме в интернет, толкова по-голям е рискът да 
сме в лоша физическа форма. Прекарвайки прекалено много време 
в седнало положение, ние бихме могли сериозно да застрашим 
своето здравословно състояние или дори да развием зависимост. 
Подобни случаи често се срещат в държави като Китай, където са 
създадени специални програми за младежи и възрастни, зависими от 
киберпространството.

Но най-илюзорна е представата, че човекът може свободно да 
си измисля нови светове и да достигне дотам, че да не може да различи 
кой е истинският.

Невена КРЪСТЕВА, 8. Г
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Интернет повече отнема, отколкото дава 

Хората използват интернет непрекъснато в своето ежедневие. Факт 
е, че това удоволствие има своите предимства и недостатъци. Чрез интернет 
можем свободно да изразяваме мнението си по различни въпроси, имаме 
достъп до всякаква информация, електронни книги и статии. Дава ни се 
възможност за бърза комуникация до всички точки по целия свят, както и 
до прекрасни виртуални пътешествия. Към предимствата влизат също и 
видео уроците като «Уча се», които помагат на учениците чрез картини и 
обяснения по-лесно да усвояват новите знания. Професията на повечето 
хора също зависи от наличието на интернет мрежа. За пример вземаме 
сайтовете и блоговете, чрез които не само се информираме за събититята 
по света, но и виждаме как се защитава позиция.

Както знаем, интернетът има и своите недостатъци. Един от най-
големите е слабата защита на личните данни, както и контактът с голям 
брой различни и непознати за нас хора. Тийнейджърите в днешно време 
много лесно могат да се заблудят, че човекът, с когото са се запознали, 
представя истинската си самоличност. При необмислено сближаване 
неусетно може да се стигне до фатални последици. Трябва да живеем 
живота си в реалността, да чувстваме хората до нас, а не да пропиляваме 
времето си във виртуалното пространство.

Недостатъчната защита срещу хакерските атаки е друго слабо 
място на глобалната мрежа. В днешно време всички са способни да 
проникнат в компютъра ни и чрез камерата, свързана към него, да 
разглеждат жилището ни, да навлязат в личния ни живот и дори да ни 
ограбят.

Терористите също се възползват от напредналите технологии, 
като заснемат начина, по който обучават децата си да убиват. Свидетели 
сме как тези кадри се появяват в социалните мрежи. Диагнозите в днешно 
време са стрес, депресия и страх от нападение или отвличане. А агресията 
при децата е породена не само от семейното възпитание, а и от кървавите 
игри, към които те се пристрастяват.

Трудно е да се намери балансът между предимствата и 
недостатъците на интернет — затова всеки човек решава дали той ще 
заема такова място, което ще влошава или подобрява качеството на 
живота му. Въпрос на личен избор.

Елина СИМЕОНОВА, 8. Г
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Поезия от прозите 
на всекидневието

Мариела ХРИСТОВА, 9. Е
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Моят град

живея в този град
той не е съставен от
улици и тротоари
от блокове и къщи
нито от хора

сложната му конструкция
надминава всяко едно
от седемте чудеса на света
(старите и новите )

в центъра
архитектурата му е сложна
съставена е от много
знание и желание
амбиции и труд
цветове и интереси
упоритост и постоянство
и най важното
от много много
любов

кварталите са
многобройни
обичат кучета
могат да правят
палачинки
и да се излежават
цял ден в леглото
гледат много
филми и обичат
да пушат
пият вино и лесно
те изкарват от нерви
спъват те от
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обич а после
разраняват си устните
прегръщат хубаво
и те целуват
топло

околоградските части
са друго нещо
те са по-сиви и сърдити
по-заядливи и саркастични
плачещи и нередовно
хранещи се
неможещи да говорят
по телефона
от чистосърдечен
срам
пътищата там са
черни и похабени
пълни с многобройни
малки
дупчици
нанесени от различни
злосторници
уж верни на града

но все пак тези части
са за всички
минаващи и заминаващи

решил си
че този град
не е достатъчно добър
за теб
поради обвивката
но даже
не си навлязъл
навътре

Николай МАЛЕВ, 9. Г
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не си се разходил
из парковете
не си видял
всички красоти
нито си разгледал
забележителностите

но знаеш ли какво
не искам да го правиш
не защото това е един
лош град
а защото си е
моят
и макар и вече
да не съм част
от него
ще го пазя
защото ТЯ е моят град

География

в различни
паралели сме
а за меридианите
не съм сигурна
защото
не разбирам
нищо от
география

Андрея ГАНДЕВА, 10. Б
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Когато ставаш на определение

Ден и нощ
в ушите ни бумтят определения,
без значение отделните мнения;
заучени от умове,
различно построени,
а определенията от всички трябвало да са еднакво усвоени,
редове по редове.
Отлична система!
Като от овце организирана схема.
Всичко е до точност изчислено
и нищо не ти е спестено:
колко думи се съдържат
и колко въздух ти трябва преди да те скършат,
колко време трае цитирането
и колко — на информацията смилането.
Не променяй същността на определението,
че ще вземеш да объркаш значението!
Нали да сме еднакви е целта,
за да заличим личността.
Съсредоточи се, напрегни се,
това е начинът — научи се!
Не се отлъчвай от тълпата,
не изпъквай сред тайфата.
Заученото дума по дума повтаряй и предавай,
дали е вярно или не, добро или не — не издавай
и тайната за независимия ум даже от себе си затваряй.
А какво в замяна ще получиш,
като образа на личността отделна срутиш —
ами ще се превърнеш и ти в повтаряно определение,
та за пример да служиш на следващото поколение.

Анита КАЦАРСКА, 12. З
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Майката на бъркотията се нарича 
“фразеологизъм”

Понеже имам дар слово
и ръце, здрави като олово,
обичам от дъжд на вятър
в горещи летни дни
на хладно под просторния шатър
на четири очи
с героя върху хартиения театър
да пиша стихотворения
без фамозни въведения,
с мастило, бяло като кюмюрджия
и с помощта на въображение — велик шегаджия.
И тъй ще ви разкажа аз,
гмуркайки се — същински водолаз,
без излишен героизъм,
но пък с изкусен артистизъм,
за чудото, наречено фразеологизъм.
Фраза, съдържаща «логизъм»,
а за учениците тя е абсолютен трагизъм:
дръпна ми се водата
и замая ми се главата
от-за тоя, що клати гората.
Затова си обирам чукалата,
та извръщам колата
и отивам нейде да си сгрея душата.
То ще кажеш, че този термин
на бъркотията главата е откъснал.
Но хайде, да не го очерним,
защото способностите на езика е разгърнал
и разкрил му е спатиите,
а на нас възможност ни е дал
свободно да станем обирджиите
на богатството, което ни е завещал.

Анита КАЦАРСКА, 12. З
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AVANT-GARDE

Седиш на стола замечтана,
застанала в профил съвършен,
косата ти — на стегнат кок прибрана,
а очите ти рисуват думи с поглед отегчен.

Лицето ти е мрамор бледен,
сякаш обрисува зимните пейзажи,
в косите — гарван, в гласа ти — писък на дете —
поредно произведение на гротескните миражи.

Името ти пише се в многоточия,
сякаш написано от някой луд,
черно-бяла грешка на човешкото безочие,
попила грозотата в немия си звук.

Все си там и режеш кожата на тънко,
на момински китки или на мъжките тела.
И събличаш всяка дреха тихомълком,
с грация, присъща само на жена.

Главата ти е истинска касапница —
наказание за най-грешните от нас.
Но ти си родена да «играеш» нещастница-
нощ, прекарана в траур, агония и бяс.

Изгасила с клепачи и последната свещица,
скрила от звездите черния regard,
ти ги сънуваш, по-невинна от светица,
и пишеш мълчаливо «Край на този avant-garde».

Наталия КОЙЧЕВА, 11. Г
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Гримът в душата на клоуна

Клоуните обичат да се смеят,
когато всеки детски смях заплаче.
Клоуните обичат да живеят,
като луд старик с поглед тъжен на сираче.

Клоуните обичат да летят в небето,
с балони разноцветни и пъстри хвърчила.
И летят така, висящи на въжето,
впило примка здраво във врата.

Клоуните обичат виното да е горчиво
и на сцена да играят, пияни от тъга.
И накрая да нарисуват мълчаливо
с капчица боичка черна — мъничка сълза.

Клоуните обичат да проституират,
да съблазняват с тежък грим малките деца.
С ампули отровна сладост се дрогират
и изсмукватат с устни кървави невинността.

Клоуните са истинска депресия
и фобия от всеки тъмен ъгъл в килера.
Сянка, с лъжичка пудра захар смесена,
с малко лудост от утрешното вчера.

Клоуните обичат да се смеят,
когато кажат «край» на последния куплет.
И накрая ужким на шега да слеят
главата си с дулото на пистолет.

Наталия КОЙЧЕВА, 11. Г
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Рицарят

Рицарят е горд и смел
и с армия по-силна и голяма
да се бие би приел.
На своята любима дама
победите си трудни посвещава.
И с молитва към небето
той се втурва в миг да се сражава.
Изправя се благородно, напето
срещу всяка подлост низка.
Обръща гръб на жажда и умора,
а болката във себе си потиска.
Той мисли за спасението на хората
в живот, в който само сълзи роним,
щом опасностите хванат ни в капан.
В живот без правда и закони
рицарят ни ще поеме към Свещения Граал.
Борещ се за мир и доброта
и не желаещ нищо във замяна,
рицарят печели място в нашите сърца
и ни води към духовната промяна.

Ванина КУЗОВА, 10. Д
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Галерия 
“УСТРЕМ”
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Невена ДИМИТРОВА, 9. В
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Йоанна ВЕНЕЛИНОВА, 9. Б

Виктория РОЯНОВА, 8. З
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Пламена ИВАНОВА, 9. В
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Приобщаващо образование

Проектът на гимназията по програма Еразъм — «Incorporated» 
(2014–2017), в който участват училища от осем европейски страни има 
за цел: разработване на общи подходи за приобщаващо преподаване и 
учене на деца със специални образователни нужди (СОП) в масовото 
училище; развитие на училищна култура на разбиране и приемане на 
различията от учители и ученици; изграждане атмосфера на мотивация, 
отговорност и удовлетворение в ежедневната практика.

За постигане на целите и за успеха на проекта изключително 
важно е участието на учениците, търсенето на тяхната гледна точка 
— дали приемат или отхвърлят идеята за включване на ученици със 
СОП в масовото училище; дали разглеждат включването като заплаха 
за тяхното учене и резултати или като шанс за личностно развитие; 
има ли висока степен на социално взаимодействие между учениците 
със СОП и останалите, или те са като «отделни светове».

Ето няколко въпроса към учениците, съставени от г-н Ивайло 
Стаматов — учител по предмети от философски цикъл в IV ЕГ и 
участник в проекта, и отговори на ученици.
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1) Какво представлява приобщаващото образование?
«Приобщаващото образвание е това, което прави всичко възможно да сплоти 

учениците си в едно голямо семейство, независимо от техните нужди и това не се отнася 
само за деца с увреждания.»

«Приобщаващото образование има за цел да подпомага ученици и деца, които 
не се чувстват добре в училище, трудно изразяват своите чувства и емоции или дори 
изобщо нямат възможност да ги изразят, деца, които са малтретирани или тормозени. 
Приобщаващото образование съдейства и работи, за да може повече деца да получават 
качествено образование, да развиват своите таланти и умения, да се чувстват в 
безопасност и ценени»

«Винаги съм бил на мнение, че всички трябва да сме единни, а 
имено приобщаващото образование трябва да има за цел да ни сплоти. 
Да си приобщен, означава да разбираш и да си склонен да помагаш 
независимо от различията. Но приобщаващото образование не само 
има за цел да сплоти, но и да образова, което го прави още по-ценно и 
важно за всички около нас.»

2) Ще срещнете ли предизвикателства и какви, ако учите 
заедно с ученици със СОП?

«В днешно време почти никой не се замисля какво е точно чувството да си 
различен. Най-голямото предизвикателство всъщност е да накараме масата ученици да 
проявят съчувствие и най-вече разбиране към тези деца.

Преди имаше такъв ученик в класа ми. Повечето деца му се подиграваха, 
взимаха му нещата, не желаеха да говорят с него или ако благоволяха да го направят, 
то беше защото той има нещо, което те нямаха. Всъщност момчето си беше съвсем 
нормално,просто имаше малко забавяне между връзката мисъл-говор. Нищо, което не 
може да се преодолее.» 

«Според мен във всяко едно начинание може да се намерят 
предизвикателства. Важно е обаче да си търпелив и толерантен. Лично 
аз не мисля, че ще изпитвам трудности в общуването с ученици със 
СОП, тъй като самата аз имам увреждане, но това не ми пречи да се 
справям добре с уроците и задълженията си.»

«Проблем би възникнал, ако детето попадне в неправилна среда 
,а за такава в по-голямата част от случаите допринасят учителите, 
които не знаят как да се справят с учениците, които не са достатъчно 
добре запознати със зададената ситуация, неразбирателството между 
съучениците, винаги водещо до стрес, и не на последно място липсата 
на редуцирано учебно съдържание.

Но дори всички тези пречки да бъдат премахнати, не може да 
бъде гарантирано, че предизвикателствата ще бъдат избегнати. Всеки е 
различен по външен вид, характер, разбираяния и мисли и точно това 
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ни прави уникални, но същевременно именно сблъсъкът на интереси 
вреди на детето, опитващо се да се интегрира. За него е нужна една 
спокойна, доброжелателна среда. Та ето къде може да бъде срещното 
предизвикателството — в клас с каращи се ученици, а дори и да не 
се карат, шумът на недисциплинирания такъв разстройва не само 
учениците със СОП, но и всички останали.

Освен това дори учителят да знае как да се справя в дадена 
ситуация, дали ще успее да възцари ред отново? Често в стресови 
ситуации не знаем как да реагираме.

А дори този проблем да не възникне, винаги ще има друг.
Учениците със СОП изискват специално редуциран план на обучение, 
значещо, че макар и сред останалите от класа, те ще изучават по-
различен материал.

В крайна сметка по всичко личи, че за да успеем в това начинание, 
интегрирането на ученици със СОП, ще е добре да се въоръжим с 
търпение, внимание и спокойствие. Вероятно този опит би ни направил 
и по-толерантни, което е винаги добре дошло качество.

«Предизвикателства и трудности винаги ще се намират 
независимо в каква среда е човек. Много често проблемите могат да са 
създадени не от хора със СОП, а от останалите неправилно мислещи. 
Те се имат за нещо повече от другите и не осъзнават нуждата, която по-
различните имат от тях. Но предизвикателствата са нещата, които ни 
правят по-силни и мъдри и ни разкриват много неща за света. А когато 
сме заедно, ще успеем да се справим с тях. Единни в различията.»

3) Напишете пред какви предизвикателства се изправяте 
сега във вашия клас.

«Както посочих преди малко, най-голямото предизвикателство е да накараме 
другия да разбере ситуацията. Следващото изпитание е да го накараме да запази 
придобитото знание, а не да се върне към предишните си деяния/мисли от страх, че и 
той ще стане различен и ще бъде обект на подигравки.»

«За съжаление всеки ден се сблъсквам с грубото и нетолерантно към различните 
държание на съучениците си. Обръщат внимание на най-маловажни неща като например 
дали живееш в града или извън него, дали пушиш, или не, дали си прекалено срамежлив, 
или си арогантен и нагъл. Също така го няма колектива, който бих искала да има в 
класа.»

«Сега в моя клас предизвикателства срещам рядко, а ако има 
такива, те най-често са от учебно естество. Относно класа ми, вече сме 
към края и винаги краят е спокоен и целта е поне да си заминем с добри 
спомени и усещания.»
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4) Според Вас какво трябва да се подобри за да бъдат 
часовете по-полезни?

«Мисля, че тази стъпка трябва да се инициира от директора на училището. 
Учителите имат не по-малка задача да накарат учениците да се заинтересоват сами 
към предмета им, а не да ги карат да назубрят и възпроизведат даден материал.

Може би открити уроци и по-нестандартни домашни/часове биха имали 
голямо положително влияние върху нас и биха направили престоя в учебното заведение 
жизнерадостен.»

«Според мен трябва повече да се разговаря с учениците, да бъдат запитвани 
как се чувстват в училищната среда и дали имат нужда от помощ. Трябва да има повече 
дискусии, за да се подобрят комуникативните умения»

«Според моя опит от всички учебни години досега много неща 
трябва да бъдат променени. Първото, с което се сблъсках в училище, 
беше училищната среда и приобщаването ми към нея. Това, което може 
да се промени, е програмата и предметите. Програмата ни трябва да е 
полезно структурирана, тъй като учим много излишни неща, които никога 
няма да ни потрябват. Твърди се, че българите са едни от най-умните в 
света. Ако искаме да стигнем високо ниво, трябва да коригираме някои 
неща. Имаме много теоретични познания, но не и практически опит.»

В проектните дейности активно участват учениците:
Вероника Милева, Андрея Янева, Диляна Йорданова, Ива Мария 

Стефанова, Виктор Джамджиев, Веселин Иванов, Енрико Джирони.

Редактиране и подбор на текстовете: Катя Попова
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