


Устрем' 2017

1

УСТРЕМ

2017

гр. Варна

47. брой

IV Езикова гимназия
"Фредерик Жолио - Кюри"



IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" - гр. Варна

2

Съставители:
Невяна ПАВЛОВА-ЕНЧЕВА
Цонка СТАНКОВА

Редактори:
Цонка СТАНКОВА
Невяна ПАВЛОВА-ЕНЧЕВА
Наташа НЕДЕЛЧЕВА
Рада ЗДРАВКОВА

Художник на корицата:
Тереза ТРИФОНОВА, 12. Б

Компютърна обработка и страниране:
инж. Дарина АТАНАСОВА
ИД "Графичен дизайн"
ИД "Графичен дизайн и предпечат"

Илюстрациите са предоставени от:
ЗИП "Изобразително изкуство"
ИД "Изобразително и приложно изкуство"
Ръководител: Наташа НЕДЕЛЧЕВА

УСТРЕМ' 2017
47. брой

Редакцията се извинява за неволно допуснати грешки!



Устрем' 2017

3

Една пословица гласи, че човекът 
не е птица, но лети.

Криле му дава творческият порив, 
а знанието е попътният вятър, 

който определя посоката на 
полета.

Петдесет и девет години IVЕГ 
"Фредерик Жолио-Кюри" е
дом на порива и вятъра, 

а учениците й вдъхват вяра за 
бъдещето, окрилени в устрема 

си да търсят и откриват 
пътищата към света и себе си.

19. март е денят, в който се 
завръщаме в уютното лоно на 

Началото и срещайки се, отново се 
вдъхновяваме, обичаме и летим...

Честит празник!
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Може би не знаеш как е било в началото...

Земята изглеждаше така, сякаш някога е била мека и крехка. Все 
едно отдавна е била меко одеяло, по което да вървиш. Така я караха да 
изглежда приближаващият залез, синята мараня, къпещата далечина и 
тихият, мил глас на Вятъра, който докосваше ушите ми с нежни думи: 
„Не знаеш, не знаеш, не знаеш…”

Може би някога Светът е ожаднял. Именно неговата жажда го 
е променила. Облаците придошли като мек пух, недостижим и желан 
от всички. А суровото Небе ги разделяло — крехка Земя и кадифени 
Облаци. Те биха били прекрасни заедно, мисля си, но и биха скрили 
всички по Света в самотата, щом се съединят. Затова обикаляли един 
до друг, без никой да подозира за величествената им тъга.

Може би един ден от тежките Облаци се бе изсипал безкраен 
дъжд, който ударил Земята с мощен трясък. Издълбал първото дъно в 
нея и Водата му се пръснала така, че да я обгърне цяла. Ала Водата била 
студена, режеща и жестока. Тя започнала да дълбае по мекото одеяло, 
да отнася нежността му, да го обезобразява. Разкрила се твърда и остра 
скала, но и нея Водата разрушила на парчета. Разкъсала каменното й 
сърце на милиони късове и го струпала на високи купчини, през които 
да минава. Дълго тя играла сред тях и продължила да дълбае, докато 
накрая се успокоила.

Може би когато вече изхабила силите си, Водата решила да се 
устрои някъде, но знаела, че игрите й ще й липсват, затова сложила 
по капка от себе си на всяко дъно, което била издълбала преди. Така 
щяла да бъде навсякъде и да помни, да се радва на творението и игрите 
си, но не преценила, че може би щетите, които бе причинила, ще й 
попречат. Тя започнала да се оттича — надолу по склоновете или 
направо, потъвала, вечно заровена в сърцето на Земята! Нямала сили 
отново да заобикаля каменните късове. От нея останали малки самотни 
частички по висините. В низините се събирала накуп, а остатъкът от 
мекотата на Земята бил стъпкан от гръмовната й тежест. Била скрита 
в дълбините на тъмно, на дълбоко, в самота. Но намирала начин да 
излезе. За съжаление, пътищата й водели все надолу.

Може би тогава Облаците се изплашили. Те побегнали и се 
разкъсали на малки парчета, които и до днес се плашат от съдбата 
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на Земята и се скупчват, за да 
избледнеят после. Дали от вина, 
че Водата се бе зародила именно 
в тях, или заради нещо друго?

Може би чак тогава 
Слънцето бе огряло с пълна сила 
стореното със Земята и не бе 
оставило скрита нито една част 
от твърдата й повърхност. За да 
знаят всички какво става с уюта 
на мекотата, щом си играеш с 
него безгрижно. Загрозява се. 
Загрубява. И вероятно ние не сме 
разбрали това и продължаваме 
да се възхищаваме на тези рани. 
Но не е ли все пак болката нещо 
велико? Може би имаме причина 
да го правим.

Може би планинските 
върхове и била, които изкачвам, 

са не друго, а именно по-здравата част, останала от скелета на една 
мека, безкрайна постеля. Може би склоновете, които побират реките 
и езерата, не са друго освен любимите пътища за игра. Може би 
пейзажите, на които се радвам, на които се възхищавам, са всъщност 
грозни рани от минали времена и незабравени страхове.

Може би някога не е било трудно да се върви по Земята. А 
сега всички същества по нея изпитват нейната умора. Аз изкачвам 
върховете и се чувствам уморена. Но душата ми не спира да побира 
гледките и да се пита.

Залезът започва. Заслепява ме и виждам само острите черни 
ръбове високо в небесата. Около мен има твърди камъни, които 
нараняват. Вече е студено. Вятърът е този, който ме изстудява и 
продължава да ми шепне: „Не знаеш, не знаеш, не знаеш…”. А аз 
продължавам да си мисля: „Може би…”

Боряна Димитрова, 12. З
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Познание, което не си се осмелил да имаш

Ако можеше да знаеш всяка тайна на света, ако можеше да 
владееш всяко едно изкуство, кое би избрал? Кое би илюстрирало най-
добре душата ти и кое би посяло вечния мир в нея? Не съм се осмелила 
досега да имам познанието на писането. Знам, че когато пиша, съм 
щастлива, но не пиша. Дали това ме прави по някакъв начин мазохист? 
Както казва Канета, в писането има нещо безкрайно. Страхувам се от 
безкрайното. Ако нещата, които днес напиша, се накичат с важност, 
облекат палтото на истината и обуят верността, дали след години 
извехтялото палто все още ще влиза в употреба? Дали думите, които 
пиша в момента, след безброй мигове отново ще носят същия трепет, 
който носят сега? Не съм се осмелила да притежавам словото, но то 
ме има цялата. Не знам доколко това е добре и дали е въобще добре. 
Този мой наивен страх се дължи на усещането, че не мога да изразя 
чувствата си и мислите си чрез думи, еднозначни думи. Подлудява ме 
фактът, че когато напиша нещо, то може да бъде разбрано по десетки 
различни начини, а иронията е, че всъщност в това се крие магията на 
словото, защото авторът пише само половината от книгата, другата 
половина се пише от читателя, както много точно констатира Конрад. 
Писането е бягство, а аз искам да избягам, искам да избягам далеч. 
Препускането през живота ми е любимо. Казват - спри, почини си, 
огледай се, животът е един. Но как да забавя крачката, след като всичко 
се случва толкова бързо? Все си мисля, че за да му е интересно на 
някого написаното, то трябва да те бие в чувствата, да изтезава мислите 
ти, да преобръща света ти. Достойна ли съм аз, една малка вселена 
насред безброя, да промени нечий възглед? Нима не нося в себе си 
силата на вдъхновението, нима аз самата не съм вдъхновение? Как да 
се осмеля да повярвам, как да се осмеля да притежавам тези мисли? Та 
това ще доведе до съвършенство в моя живот, а няма нищо по-пагубно 
от перфектността. Да нямаш да надграждаш, да чувстваш липсата на 
цели, за които да се бориш — нима не е това, което чувства всеки 
умиращ човек? Знае, че не му остава време, знае, че е свършил работата 
си на този свят и просто съществува. Най-пагубното нещо. Искам да 
живея, искам да творя, искам да вдъхновявам. Писането ще ме отведе до 
безкрайни хоризонти и дори да не съм добра в изразяването, ще стана. 
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Защото всеки майстор е бил някога начинаещ. Може представата ми 
за бъдещето да е утопична, но си е моята и ще си я подхранвам, както 
майка храни новороденото си дете. Ще я обичам, както овчар милее 
за най-хубавата си овчица. Ще я браня така, както любим се хвърля в 
пропастта за любимата.

В момента чувствам предателство към любимия си автор Оскар 
Уайлд. Изневерявам на твърдението си, че само той ме разбира, но ето 
че Канета ми помага да открия себе си. Оскар не би ми се разсърдил, 
би ме посъветвал, че най-добрият начин да се отървеш от едно 
удоволствие, е да му се отдадеш. Ще го послушам. Ето че след излетите 
чувства и мисли осъзнавам, че съм си позволила да имам познанието, 
за което толкова отдавна мечтая. Почти неусетно преодолях един свой 
страх, а сега е мой ред да помогна на останалите да го преодолеят. 
Попитах близки до сърцето си хора кое е онова познание, което не са 
се осмелили да имат. Чакайки отговор, съзнанието ми се озадачи как 
въобще някой може да притежава нещо. Та ние сме смъртни, ние, и да 
го имаме, то не е за дълго, нима това не го прави псевдоимание?

Ивета Ангелова, 12. Ж
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Прощъпулник в 
царството на 
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Стъклен похлупак

Мастилото се размива.
Думите изчезват от листа.

Несвързани линии рисуват силуета ми.
Върху повърхността - бледа усмивка, прозрачни очи.

Сякаш под стъклен похлупак съм, далеч от света.
Разсъдъка си губя, остана ли съвсем сама.

Бояна Грудева, 8. Ж

Шемет

Влязох в новата класна стая
с чувството, че попаднах в рая.
Видях кафявите й къдрави коси,
озариха ме сладки пърхащи очи,
заляха ме нежни омайни лъчи.
Тя „Здравей!” с усмивка ми рече.
Омагьосваше ме с говорене сладко.
Защо, защо я виждах толкова за кратко... 

Симеон Георгиев, 8. Д

Доротея Тончева, 9. И
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***

Погледни ме в очите.
Виждаш ли искрата?
Тя блести, защото ти ме гледаш.

Слушай ме, говоря с поглед.
Разбра ли?
Очаквам разбиране…

Виктория-Йоана Димитрова, 8. Ж

***

Звездите блестят,
за да тупти сърцето.
Устните тихо мълчат
зад безброй мечти.
Чувствата съкровища
пестя за думите.

Виктория-Йоана Димитрова, 8. Ж

Е
ли

ц
а

 С
ей

ко
ва

, 9
. И



Устрем' 2017

11

Те...

Те си говорят, чувам името си и после избухват в смях. Явно 
смятат, че аз няма да видя погледите, които си хвърлят. Поглеждам 
ги, те отвръщат на погледа ми и пак избухват в смях. Явно за тях съм 
сляпа.

Аз не съм сама. Имам приятели, които имат приятели, които 
имат приятели, които аз познавам и те познават мен. И се оформя 
един омагьосан кръг — един казал на втори, той на трети… и това 
стига до моите уши. Приказките на онези, които говорят зад гърба ми 
и си въобразяват, че аз няма да чуя. Явно и за глуха ме мислят.

Излиза, че съм глуха и сляпа. А може би и няма. Мислят, че като 
си говорят, а аз нищо не им казвам, значи съм няма. Сляпа, глуха и 
няма — перфектното «три в едно». Но щом съм всичко това, значи, че 
съм и още нещо — силна. Достатъчно силна, че да игнорирам думите 
им и да не им отвръщам. А мога да си отворя устата. За кого ще стане 
зле тогава?

И така техните думи летят около мен като черен облак дим. И с 
времето се сливат с други подобни облаци.

Лъчезара Вълкова 8. Е
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Демоните не са виновни

Нещо днес ме накара да се замисля. Защо хората казват, че 
демон ги е обсебил и затова са направили нещо лошо? Демоните не са 
виновни за човешката глупост, те са просто извинение за хората, които 
не искат да се изправят срещу последствията от това, което са сторили. 
Във всяка легенда за Сатаната, Луцифер, демони и т.н. се показва как те 
се опитали да подведат човека. Те ли са виновни за това, че хората не 
могат да издържат и се поддават? А ако наистина си сбъркал и искаш 
да се поправиш, след като си видял грешката си, тогава не трябва да се 
извиняваш с измислени от някого злини, трябва да се изправиш срещу 
последвалото и да издържиш, за да докажеш, че си силен и умен и че 
можеш да поправяш грешките си. Не свръхестествените и измислени 
неща са направили злото, човекът е злодеят. Някой се опитал да ви 
каже, че не трябва да се опълчвате, защото ще бъдете наказани и 
прогонени, а вие го следвате сляпо, без дори да знаете защо. А дали 
този, който ви го е казал, е прав?

Бояна Грудева, 8. Ж
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Дневникът на Мими Тромпеева
/продължение/

28. 11.
Вече сме в Ница. На върха на щастието съм. Предстои ми 

най-хубавото — всеки миг да съм с най-хубавия, най-богатия и най-
желания мъж, нищо, че главата му е куха като хралупа на баобаб. 
Всички ми завиждат, ама направо се пукат по шевовете от яд, надути 
гъски, които не могат да се мерят и на малкия пръст на левия ми крак. 
Утре продължаваме към Париж. Не мога и да си помисля да обикалям 
да разглеждам музеи, галерии и други простотии от сорта на Лувъра и 
Айфеловата кула.

Дано там скъпарските магазини да са повече, отколкото тук.

29. 11.
Жан ми купи най-скъпото хермелиново палто и най-блестящата 

рокля. Утре ще обиколим още бутици и луксозни магазини, тъй като 
видях някаква префърцунена надута богаташка със същото като моето 
палто. Направо недопустимо. Искам ново от полярни лисици или 
норки, а може и две. Жан задоволява всеки мой каприз. Влюбен е в 
мен до уши.

02. 12.
Довечера сме канени на официална вечеря у един херцог. 

Много се вълнувам при мисълта, че всички ще гледат само мен, ще 
блесна с цялата си красота. Днес в най-скъпия фризьорски салон на 
мадам Паткеса дьо Грозил ми се случи нещо странно.

Докато ми правеха прическата за вечерта, аз се заех да се 
любувам на красотата си в огледалото. Установих, че и в моята глава 
мозъкът е в много символично количество, но какво пък — това ни 
прави с Жан лика-прилика. Вече съм напълно убедена, че с него сме 
точно един за друг.

………………………………
Същата вечер по-късно.
Много съм разстроена. Вярно е, че всички се надпреварваха да 

ми правят комплименти непрекъснато и не скриваха възхищението 
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си от външността ми, но Жан цяла вечер не свали поглед от някакво 
мижаво 16-годишно девойче, което разнасяше напитки на гостите. 
Очите му изтекоха като вода в тоалетна чиния по апетитните гърди и 
крака на това нищо и никакво мизерно синеоко слугинче. Явно утре 
ще трябва да му напомня колко пари получи от баща ми за сватбата. 
Глупак нещастен!

24. 12.
Цялата треперя! Ужас! Тази сутрин след закуска си взех кафето 

и вестника на татко и излязох на верандата. На първа страница, между 
рекламите на коледните базари, вниманието ми прикова заглавие, 
написано с големи букви: „Затвор за маестро Чезарио Галфоне от 
Козметикум Амулет — салон за дамска хирургия”. Господи, какво 
става!? С треперещи от студ и страх ръце, набързо прочетох статията, 
после отново… и отново… Прословутият гениален маестро се оказал 
най-обикновен шарлатанин, пълно менте, някакъв измислен алхимик, 
който натрупал цяло състояние от комплексирани, безмозъчни и 
суетни жени. Известно време след неговата магична хирургична намеса 
на една устните се подули и заприличала на шебек, гледан отзад; на 
друга присадените дълги мигли изпадали като есенни листа заедно с 
нейните собствени; на трета носът й така пораснал, че не можела да 
плува по гръб, без да помислят останалите, че наблизо минава акула; 
друга пък не можела да стои права след уголемяване на бюста, защото 
не издържала на тежестта… След подадени толкова много оплаквания, 
властите провели разследване и… ето ти маестро Галфоне в затвора, 
където бързо си признал всичко. Но още не бях прочела най-лошото. 
Установили, че най-опасен от всичките му медикаменти и лосиони 
бил серумът за рентгеновите очи. Тук вече щях да припадна. Не бях 
сигурна, че искам да продължа да чета. Маестрото признал, че няколко 
месеца след употребата на серума, очите на нещастниците първо 
помътнявали, после потъмнявали, докато накрая станат черни като две 
бездънни дупки, невиждащи и страшни.

Погледнах се в огледалото. Дълго се взирах, но не грешах — 
очите ми вече нямаха онзи вълнуващ блясък. Ето, че се започна… 
Напълно съм отчаяна — ами Жан, ами светското общество… На 
всичко отгоре утре е Коледа.
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25. 12.
Днес е Коледа. Всички са толкова въодушевени от предстоящия 

бал у нас. От сълзи очите ми съвсем потъмняха. Не искам да виждам 
никого, още по-малко някой да ме види така. Ще изляза навън и… 
може би най-добре ще е да се хвърля от най-високия мост в града.

………………………………………
Прибрах се. Случи ми се нещо невероятно. Точно наближавах 

с наведена глава коледния базар, когато забелязах, че всички се 
обръщат и заобикалят едно доста мършаво и проскубано бездомно 
куче. Хората около мен коментираха, че не са виждали по-грозно от 
него. В този момент млада майка подпря количката с невръстното си 
отроче и влезе в сладкарницата, пред която лежеше кучето. Изведнъж 
количката се разклати и постепенно, засилвайки се, потегли сама към 
улицата, по която се приближаваше трамвай, силно тракащ и набрал 
скорост. Някои започнаха да викат, други да ръкомахат, повечето жени 
закриха очи с ръце и само кучето стремглаво се спусна и захапа едното 
колело на бебешката количка точно преди да попадне на платното 
под тежките колела на трамвая. Всички гледаха изумени. Майката 
изхвърча от сладкарницата и прегърна детето си. После клекна и 
помилва кучето. Събраха се много хора. Вече никой не мислеше, че 
животното е грозно, рошаво и мърляво. Един мъж дори каза, че досега 
не е срещал толкова благородно и умно куче и с удоволствие го иска 
за приятел и домашен любимец. Сред всеобщо одобрение двамата 
потеглиха в празничната нощ към дома.

А аз се замислих. Ето, че може да не си с перфектна външност 
и дори беден, а всички да те харесват. Разбрах, че красивото невинаги 
се вижда, то просто се усеща.

Стоя и се гледам в огледалото. Може пък очите ми да не 
почернеят и да станат грозни като дупки, а просто да си останат само 
кривогледи както преди. От мен самата зависи хората да не забелязват, 
че едното гледа напред, а другото — покривите на отсрещните къщи. 
А Жан… такива като него, кухи като бостански лейки — много…

Десислава Стойкова, 8. З
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На Острова на 
рисуващите и 
римуващите
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Виж ме

Гледам те и виждам през теб
Гледам те и виждам миналото и настоящето, и бъдещето
Гледам те и не знам накъде да тръгна
Гледам те и виждам безбройните пътища, които бъдещето предоставя
Гледам те и настоящето е не по-малко объркващо от бъдещето
Гледам те и установявам, че миналото е също толкова размито
Гледам те и виждам болката — твоята, моята, нашата
Гледам те и усещам любовта — някога моя, някога твоя
Гледам те и не усещам любовта — веднъж наша, ничия вече
Гледам те и чувам смеха ти, някога мой, чий ли сега
Гледам те и не чувам смеха си, някога принадлежал ти
Гледам те и виждам нас
Гледам те и виждам всичко изгубено, някога цяло, сега счупено
Гледам те и виждам света, някога наш, сега празен
Гледам те и не знам какво виждам
Гледам те и хаосът ти ме поглъща
Гледам те и виждам себе си
Гледам те и се надявам и ти да ме видиш

Епидот , 11. клас

***

Цялата съм разпилени облаци,
онемели в небесно безумие.
Цялата съм безполезни знаци,
не се четат във мене думите.

Наполовина може би съм празна стая
с една врата и три стени -
врата води към безкрая,
а вътре синя тишина след мислите ехти.

Рада Георгиева, 11. З
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***

Ще ме чакаш на някоя гара
загърнат с плащ от мъгла.
Ще мечтаеш за лятна омара,
за живот, непропит от тъга.

Ще ме чакаш сред есенен блясък
под небе, отразило го в себе си.
Ще се взираш неуморно оттатък
море, побеляло от лебеди.

Ще ме търсиш в чужди истории
като отзвук на цялото чакане.
В ума ти са пуснали корени
две очи, уморени от плакане.

Ще говориш с плющящия вятър
с глас на безброй онемели сърца.
Ще се чудиш отсъствието ми дали е театър
или жестока шега.

В минутата оглушителна пауза,
която ще искаш с две ръце да прегърнеш,
аз ще бъда изгубена кауза.
А ти - при кого ще се върнеш?

Рада Георгиева, 11. З

Виктория Христова, 9. Ж
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На него

Ще те чакам, където листата танцуват.
Грозна и отчаяна.
Ще те чакам, където ветровете бушуват.
Тъжна и умислена.
Ще те чакам, където слънцето се крие.
Искаща да те прегърна.
Ще те чакам, където дъждовете ридаят.
Плачеща и изтерзана.
Защото имам нужда от теб, не от време.
Имам нужда от любовта ти, не от тишина.
Имам нужда от искреност, не от свобода.
Ще те чакам, където листата танцуват, любов моя.
Моля те, ела.

Магдалена Христова, 10. З
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Продавач на мечти

Ще ти продам една единствена мечта,
която смисъл на живота ти да дава.
Ще взема шепа от магията на любовта
и твоята мечта аз бавно ще разпаля.

Ще ми трябват доза въображение,
капка съвест, добрина човешка,
малко време и ... умение
да поправям всяка своя грешка.

Ако правилно спазя рецептата стара,
ще имам навярно шанс да успея
да направя магична отвара
за мечтата, в която за мене копнееш.

Докосни се до същността й дълбока,
позволи й да те направи щастлив.
Тя ще ти покаже вярна посока.
Мечтата прави живота красив!

Ванина Кузова, 11. Д

Стефани Параскевова, 8. Д
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На Острова на 
блаженстващите 

в прозата

Цветомира Краева, 11. Г
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Есен

Вятърът брули цветчетата на душата ми. Стоя тук сама, обвита 
в мрак и студенина. Гледам звездите и си мисля за света. Сезоните 
се сменят, есента идва, лятото умира. Времето се променя, а с него 
и аз. Топлината на лятното слънце си е отишла, а с нея - и моята. 
Листата сменят цвета си, запалват дърветата с огнените си багри, но 
накрая падат на земята. Разхождам се сред този привидно огнен рай, 
в който царува студът. Обичам есента, прилича ми на мен самата — 
едновременно толкова изгаряща, колкото и вледеняваща. Последните 
летни цветчета гаснат под жестоките удари на есенния вятър. А аз… аз 
гасна с тях, но и вървя редом с вятъра.

Епидот, 11. клас

Тук и сега

Времето е само илюзия, абстрактно понятие, нищо повече 
от празна дума с толкова много смисъл в себе си. Аз съм тук, аз съм 
сега, но къде е тук и кога е сега? Понякога сякаш се нося из времето 
и пространството, без видимо дори да мърдам от мястото си. И къде 
е истината, къде се намирам или може би кога? Часовете са само 
граници, окови на нашето съзнание, всичко се крепи на нашето 
усещане. Усещам се тук, където се намира тялото ми, усещам допира 
на материалните неща около себе си, но в същото време съзнанието 
ми витае някъде, скита се и търси... Или може би вече е намерило. И 
в такъв случай къде съм аз? Тук, където е тялото ми, или там, където е 
съзнанието ми? Може би съзнанието ми е някъде напред във времето 
или пък назад. Аз съм тук, но може би и не съм. Аз съм сега, но кога е 
това сега? Дали моето сега съвпада с твоето, или всеки си живее в свой 
собствен отрязък от времето, пространството, света…? И ако всеки 
живее в собствена реалност, основана на нашите усещания, ще можем 
ли някога или някъде да се срещнем наистина, или всичко ще е само 
заблуда? Аз съм и ти вероятно си, ние сме някъде и някога, надявайки 
се да се срещнем все някъде, все някога.

Епидот, 11. клас
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Цветовете на зората

На зазоряване цветовете се разливат по още съненото небе. 
Природата и животът се разбуждат бавно, огрени от първите лъчи. 
Слънцето мудно се показва иззад хоризонта и започва да танцува 
леко по повърхността на морето. Издига се нежно по небосвода и 
залива с прекрасните си цветове още спящия свят. Луната е отстъпила 
своето място на любимата си звезда и сега я гледа как сияе отдалеч. 
Облаците сменят цвета си, порозовяват и приличат на захарен памук. 
Небето е огнено под ранните целувки на слънцето. Цветовете нежно 
се преливат един в друг. Слънцето се издига все повече над земята и те 
се сменят всеки миг, сякаш танцуват на различни песни всяка секунда. 
Светлината огрява всичко и събужда спокойно света.

Епидот, 11. клас
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Морето

Тихо. Замълчи. Изчисти мислите си и освободи душата си от 
ежедневното напрежение. Сега те взимам със себе си, на плажа. Моля 
те, кажи на колегата си, че документацията може да изчака. Сега имаш 
друго занятие. И така… Нека се върнем при морето.

Късен летен следобед. Меките часове, когато не е твърде топло 
и слънцето е започнало да отстъпва. Топлият бриз леко докосва 
ръцете ти. Пръстите потръпват в очакване. Миризмата на солена 
вода и глъчката на гларуси те карат да се чувстваш свободен. Все едно 
отново си дете. Помниш ли колко прекрасно беше, когато за теб се 
грижеха? Когато единственият ти проблем беше, че не ти даваха да 
стоиш много във водата, защото устните ти посинявали. И сложи тази 
шапка, ако обичаш, защото ще слънчасаш. И си изяж сандвича!

Затвори очи и си легни на хавлията. Мушичките от време на 
време гъделичкат някое от раменцата ти. Ох, че неприятно! А сега 
си представи първата си любов. Леле, колко отдавна беше! Какви 
приятни спомени, о, приюти ги в съзнанието си с най-чиста съвест. 
Пясъкът, още толкова топъл, те кара да поискаш да цопнеш във водата. 
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Но майка ти още не дава, защото са минали само две минути, и те 
пощипва, защото не можеш да стоиш мирно.

Мечтай за бъдещето. За това какъв искаш да станеш, за това 
какво искаш да правиш. Представи си, че си все още дете. Целият свят 
е пред теб. Всички възможности са твои, само трябва да решиш коя 
да избереш. Нямаш границите, които днешният свят ти е наложил. 
Ти си безсмъртен, проблемите за теб са непонятно нещо, което 
тревожи само възрастните. Бъди отново дете, заровено в пясъка. А сега 
отиди и изкопай дупка. Граби с цели шепи пясъка. Нека ти влиза под 
ноктите и да се оклепаш целият. Копай толкова дълбоко, докато не 
намериш детето в себе си, защото то заслужава да бъде открито. То 
е там, разперило ръце, със светнал поглед, очакващо те. Направи го 
щастливо. Дай му онова, което то иска.

Децата в нас са онези, които знаят тайната на нашето щастие. 
Хайде, подкупи го, дай му сладолед за закуска и шоколад за вечеря. 
Може пък и да ти подшушне, че това, което те мъчи в момента, след 
пет години няма да има никакво значение. Знай, че морето те кара да 
се чувстваш толкова необятен. Само то може да вплете в едно грация и 
сила, която да те остави безмълвен. Величай морето и то ще ти разкрие 
тайните си. Граби с шепи от живота и обичай, обичай, докато сърцето 
забрави да тупти.

Ивета Ангелова, 12. Ж

Кадер Левентова, 9. З



IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" - гр. Варна

26

Природата - огледало на човешката душа

Човешкото същество е едно от най-сложните творения на 
природата. За разликата от безброй други създания, човекът мисли, 
чувства и сам твори своето бъдеще. Една част от човека обаче все 
още не му е напълно ясна — неговата душа. Тя нито е видима, нито е 
материална. Тя според религията съществува и след смъртта на тялото. 
Тя като природата, сред която живеем, е безсмъртна и вечна. Как обаче 
нашите души се свързват с природата? Защо имаме самочувствието да 
се сравняваме с нещо толкова могъщо и всевластно? Дали наистина е 
възможно тя да бъде наше огледало?

Нека започнем от нещо малко и на пръв поглед незначително 
— снежинката. Факт е, че няма две еднакви снежинки, макар че от 
небето падат милиони. Всяка една е напълно уникална и неповторима. 
По същия начин са създадени и хората — еднакви по външен вид и 
по анатомия, но различни със своите мнения, интереси и разбирания. 
С една снежинка не започва снежна буря, но тази една винаги е важна 
част от цялото. Така е и с отделния човек.

Много поети, философи и мечтатели сравняват човешките 
емоции с промените в природата, по-точно — с времето. Приликата 
е в непредсказуемостта и на двете: времето се променя постоянно и 
е неуправляемо, същото се отнася и за човешката душа. Емоциите 
идват и си отиват като вятъра, като облаците, като дъжда. Не може 
вечно да е слънчево, както и е невъзможно човек винаги да е щастлив. 
Естествено приемаме променливото време, така трябва да приемаме 
и собствените си чувства. Не можем да спрем мрачен ден, нито да 
забавим залязващото слънце. Изчакваме бурята да отмине и небето 
да се изясни. Подхождайки по аналогичен начин с нашето душевно 
състояние, ние се научаваме да ценим хубавото време освен в природата 
и у себе си. Начинът, по който възприемаме природата, е показателен 
за това каква душа носим. В този смисъл тя наистина е огледало на 
нашата душа.

Човекът творец често използва природата в своето изкуство 
като средство за изразяване на своето вътрешно Аз. Повлиян от 
нейната красота и опиянен от магията й, човекът на словото борави с 
метафори и алегории, олицетворява я в своите творби, влагайки част 
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от себе си във всяка дума. И така, словото става също магия, чрез която 
той материализира мислите и чувствата си с думи. Когато художникът 
рисува природата, той внушава своите разбирания за същността 
на живота, предава настроението си и по този начин достига до 
дълбока мъдрост. И чрез музиката човекът творец говори за своите 
най-съкровени мечти, надежди и преживявания. Тогава се раждат 
импресиите. Вдъхновени от безкрайната Вселена и от безсмъртната 
природа, хората успяват да вникнат в собствените си души и да открият 
себе си.

Целият човешки живот протича сред природата. С всяко свое 
действие или бездействие ние й влияем. Връзката човек - природа обаче 
е двустранна: както ние й влияем, така и тя влияе на нас. Осъзнавайки 
колко е съдбовна тази връзка, човек проявява своята най-истинска и 
съкровена същност. А изразявайки себе си чрез природата, всеки от 
нас се разпознава в нейното отражение.

Емилия Николова, 10. З 

Вероника Милева, 11. Г
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***

Денят беше светъл, но мислите й не бяха. Времето беше топло, 
но сърцето й не беше. Слънцето грееше силно, но усмивката й я нямаше. 
Всичко изглеждаше добре, но душата й страдаше. За нея се знаеше, 
че вярва в доброто, в справедливостта, в състраданието, в жертвата 
за някого другиго. Знаеше се и че минава смело през трудностите на 
живота. Знаеше се, че е силна и извисена над битовото. Тя живееше 
в един различен свят. Свят, с възможности отвъд нашите представи. 
Свят, в който животните говорят, а хората летят…

Един слънчев ден, някъде по бреговете на Копакабана, тя 
стоеше, извисявайки се над нормалното, издигайки се към висотите на 
своите съкровени желания и страхове… Вярата й в света и позитивният 
й поглед не й позволяваха да се откаже, тя трябваше да е герой. Но 
имаше тайна, нещо, което я мъчи и скубе крилата на свободната й 
мисъл. Тя беше болна, много болна от нелечима болест. Тя знаеше, 
че не й остава много, но не се срина, не се обезсърчи, не се отказа. 
Стоеше си там, на бреговете на Копакабана, и се радваше на вълните, 
които мокреха нозете й, на бриза, който галеше косите й, на слънцето, 
което озаряваше лицето й, и на пясъка, който тя вероятно докосваше 
за последен път. До себе си видя мъртво дърво, което просто лежеше, 
потънало в пясъка, безжизнено и тъжно. Тя му рече: „Не тъжи, 
създание на ангели, не унивай, няма да си само. Знам, докоснат си от 
дяволи, но скоро с теб ще легна там!” Дървото не помръдна, не издаде 
нито звук. Черен гарван се яви на хоризонта и тя разбра, че времето й 
свършва. Усмихна се на слънцето, погали пясъка, докосна вълните и 
погледна в очите на гарвана — последното, което видяха топлите й, 
но обнадеждени очи. След това се издигна и засия, озарявайки всичко 
и изчезвайки някъде в топлия слънчев ден. Изведнъж друго дърво 
се появи там, в пясъка. Точно както тя беше обещала. Двете дървета 
се издигнаха в небесата, превърнаха се в ярка светлина и изчезнаха 
някъде в полите на слънцето, летящи към безкрая и отвъд. Старото 
дърво беше… нейният баща.

Михаела Антонова, 11. И
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Палитрата на живота

Аз винаги първо забелязвам цветовете — бяло, розово, 
небесносиньо. Знаете ли, че възприятието за цвят достига до всички 
органи и предизвиква разнообразни осезания. За пръв път гърците 
наблюдавали, че пречупвайки се през прозореца на храма, слънчевата 
светлина се разлага на цветове. Хората в храма избирали цвета, който 
според тях можел да ги излекува. Екзистенцията на човека зависи 
от начина, по който възприема света с неговите нюанси. Търсейки 
красотата дори в несъвършеното, ние, хората, можем да открием 
идеалния за себе си цвят и така да се почувстваме по-щастливи. 
Цветовете предизвикват у нас чувства. „Цветовете, като чертите на 
лицето, следват емоциите.” — казва световноизвестният художник 
Пабло Пикасо.

Научните основи на концепцията за въздействието на цветовете 
са положени от Гьоте и с времето се доразвиват от много художници, 
дизайнери и психолози. Например: белият цвят означава съвършенство 
и завършеност. Включва в себе си всички останали цветове. Той винаги 
вдъхновява и внушава вяра. Ескимосите различават 28 вида бяло и имат 
дума в езика си за всеки вид, докато ние просто бихме казали, че живеят 
в един абсолютно бял свят. Оранжевият цвят е цветът на топлината. 
Той радва и носи добро настроение. Розовият цвят означава доброта, 
любов, страст, а лилавият поражда романтични чувства. Жълтият 
цвят олицетворява ума и вниманието. Под въздействието му се вземат 
бързи решения. Синьото създава предпоставка за дълбок размисъл 
над живота и истината. Символизира постоянство и упоритост.

Светът около теб е твоят спектър. Ти го отразяваш, като върху 
своята палитра подбираш и смесваш една част от цветовете. Бягство 
от свободата е обаче, ако имаш предпочитания само към определени 
цветове. Ако постоянно избягваш онези, които не харесваш, не се ли 
самоограничаваш? И не губиш ли уменията си да съчетаваш богатата 
палитра от цветове в природата?

Може ли един художник да нарисува макове, без да има червено 
в личната си палитрата?

НЕ! Ще има синьо и зелено, но не и алено за енергичните 
пламъчета на маковете — така, както всички сме свикнали да ги 
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възприемаме. Ще се изгуби истинският характер на маковото поле. 
Художникът може и да е щастлив от своята сюрреалистична картина. 
Макар и ограничен в предпочитанията си към цветовете, той все 
пак ще се реализира като творец. Във всеки случай обаче, богатата 
палитра дава повече възможности за творческо развитие, но изисква 
специфични умения и бягство от примитивния начин да бъдеш 
щастлив.

Казват, че знанието и мъдростта носят тъга. Така е и с 
богатството на нашата собствена палитра. Колкото повече цветове 
избираме и поставяме върху нея, толкова повече се извисяваме над 
обикновените неща в живота, ставаме по-духовни същества. Затова е 
важно да я обогатяваме през целия си живот. Един график, разбира се, 
би отрекъл това. За него цветовете не съществуват. Той не се нуждае 
от тях, защото използва първични изразни средства, които имат своята 
основателност и му позволяват да живее в друга реалност.

Излиза, че всеки един от нас има избор в живота — да е 
художник с усет към цветовете или график, който разчита на формата 
и композицията.

Аз избирам да бъда художник в своя живот. Мечтая палитрата 
ми да е голяма и чрез нея да се изявя като истински творец. Сигурна 
съм, че ще получа цвета, който ме вдъхновява, кара ме да мечтая и ме 
прави щастлива.

Удивителното е, че всички ние сме едновременно и художникът 
с палитра в ръка, и картината, която се сътворява. Рисуваме сами себе 
си. Резултатът ще се види в края на нашия живот, когато творбата ще 
бъде завършена.

РИСУВАЙТЕ СМЕЛО СЕБЕ СИ!
БЪДЕТЕ ОТКРИВАТЕЛИ
и СЕ РАДВАЙТЕ НА СЪТВОРЕНОТО ОТ ВАС!

Бианка Колева, 10. З
І I място на младежки ораторски форум

"Св. Климент Охридски"
за ораторско изкуство
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В търсене на собствената идентичност

Коя съм аз?
Аз съм Магдалена, на 15 години, родена в град Варна. По 

произход съм българка. Майчиният ми език е български и на него ще 
говоря през целия си живот. Мога смело да кажа, че не съм избрала 
нищо от това. Дали ми е било предопределено, дали някой друг го е 
избрал за мен, не ме вълнува. Фактите дотук говорят, че нещата, върху 
които се гради нашата идентичност, нямат нищо общо с решенията 
ни.

Дали тогава истинската ни идентичност е точно тази? Нашият 
свободен избор и волята ни имат ли значение при формирането на 
собствената ни личност?

Думата идентичност е термин, използван в социалните науки, 
за да се опише индивидуалното разбиране на човека за себе си като 
отделна същност.

Ето защо идентичността на човека не бива да се свежда до 
обичайните данни, записани в документите за самоличност.

През целия си живот човек непрекъснато търси истините за 
себе си и ги намира. Така се променя и доизгражда. Така се преобразява. 
Сам! В резултат на собствените си дирения и решения. Защото човекът 
е най-разумното същество на тази планета и може сам да ръководи 
живота си. Изумителното е как всички ние сами творим себе си. 
Моделираме се точно според собствените си избори и желания. И то 
по своя воля.

Ето една съвременна притча, която много точно илюстрира 
този процес. В нея се разказва за молива, който има пет важни качества:

Първо, някой трябва да го вземе в ръка, за да бъде използван. 
Всеки от нас е способен на велики неща, но не бива никога да забравя, 
че има една ръка, която направлява нашите стъпки. Обикновено я 
наричаме Бог, съдба или Абсолют. Да се съобразяваме с нея, е добре.

Второ, от време на време моливът трябва да се подостри. От 
това може и да го заболи, но ще стане много по-добър. Така и ние 
трябва да се научим да понасяме определена болка, защото тя ще ни 
направи по-стойностни хора.

Трето, моливът винаги позволява да се използва гума, за да 
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се изтрият грешките. Да поправим нещо, което сме сбъркали, не е 
непременно лошо. Това ще ни помогне да продължим по пътя на 
собственото си усъвършенстване.

Четвърто, това, което има най-голямо значение, не е дървената 
обвивка на молива, а графитът, който лежи в сърцевината му. Затова 
нека винаги се интересуваме от онова, което се намира вътре в нас.

И петото качество на молива е, че той винаги оставя следа. По 
същия начин всичко, което правим в живота си, оставя следа.

Излиза, че истинската идентичност не е в антропометричните 
данни в нашите документи, а е в начина, по който посрещаме 
предизвикателствата в своя живот.

Истинската идентичност е в начина, по който общуваме с 
околните.

Истинската идентичност е тази, която сами си изграждаме 
според волята и разума си.

Човекът на този свят е свободен. Това е висше благо и 
отговорност. Ако цени свободата, той би могъл да постигне много в 
живота си и да бъде това, което иска.

Осъзнавайки собствената си идентичност, всеки от нас сам 
твори себе си.

Магдалена Христова, 10. З, 
участник  в младежкия

ораторски форум
"Св. Климент Охридски"

Стефан Атанасов, 9. Д
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Какво печели и какво губи човекът, 
обитаващ самотен остров цели двадесет и 

седем години?

Какво означава да обитаваш самотен остров? На този въпрос 
не мога да отговоря, тъй като не ми се е случвало. Остава ми само и 
единствено да предполагам как се изживява такова приключение. За 
тази цел ще се опитам да вляза в обувките на Робинзон, да се поразходя 
на безлюдния остров и да разбера какво може да спечели и да загуби 
човек за двадесет и седем години, прекарани в изолация от света.

Ето ме тук, на Острова на отчаянието. Ситуацията е много 
потискаща — стоиш, втренчен в необятното море, и не знаеш колко 
живот ти остава. Дали няма да бъдеш убит от диваци, разкъсан от 
зверове или гладът да те отнесе в гроба? Страшно е. Имах два изхода — 
да се отдам на отчаянието, болката и мъката по загиналите си другари 
и да чакам смирено часа на моята смърт или да събера смелост, да си 
кажа, че имам волята и силата да се боря за живота си със зъби и нокти 
и да оцелея.

Не беше толкова трудно да избера по кой път да поема. Аз съм 
силен и борбен човек и затова избрах трудния, но правилния за мен 
изход. И така първият ден се изниза неусетно. Животът продължаваше. 
Направих си подслон от листа и клони, намерих начин как и с какво да 
се изхранвам и малко по малко се приспособявах към това забравено 
от Бога място.

Няма да ви лъжа, не е лесно. Но животът е предизвикателство 
и ние трябва да го приемем. Има моменти, когато дори не искаш да 
продължиш, а просто да спреш да съществуваш, но както е казал 
Александър Дюма-баща: „Човек трябва да е пожелал да умре, за да 
разбере колко хубав е животът.” Точно тези ситуации ти помагат 
да израснеш духовно и да се самоусъвършенстваш като личност. 
Трябваше да приема факта, че скоро няма да напусна това място. При 
положение, че избрах да продължа и да се боря, знаех, че трябва да 
променя мисленето си, и затова се обърнах към Бога точно както е 
направил и самият Робинзон Крузо.

Знам, че в живота няма случайни неща и аз неслучайно съм тук. 
Може би е трябвало да остана сам със себе си, да се науча да виждам 
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красотата във всяко едно нещо и всяко едно живо същество, да оценя 
всичко, което съм имал; да направя равносметка на това, което ми се 
случваше и по-скоро - защо ми се случваше.

Един ден, както си стоях, гледайки залеза, си мислех какво 
всъщност печеля и какво губя от това, че съм откъснат от света. Мислих, 
мислих и знаете ли? Толкова се бях променил, толкова бях пораснал, 
че почти не успях да намеря лошата страна в своето положение. Да, 
не е лесно всеки ден да изминаваш километри, търсейки храна, не е 
лесно да изработваш всичко, от което имаш нужда в битието, сам, с 
оскъдни материали, не е лесно да лягаш с мисълта, че утре може да не 
се събудиш, но се научих да живея така. Гордея се със себе си, защото 
успях да осъзная, че така е трябвало да се случи и се случва само и 
единствено за мое добро. И ако ви кажа, че това беше много по-трудно 
от това да запаля огън, да ловя дивеч или да нацепя няколко дърва, 
може би няма да ми повярвате, но това е самата истина. Вече не бях 
отчаян, вече бях един нов, осъзнат и пораснал мъж, който може да се 
справи с всяко едно предизвикателство в живота си. И точно когато 
приключих „обучението” си след цели двадесет и седем години на 
този остров и взех най-доброто от него, се намери спасение и за мен. 
Пристигна лодка с европейци, които ме отведоха в родното ми място.
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Осъзнах, че това за мен е било като мисия в живота, която е 
трябвало да изпълня — да стана нов човек, и когато това се случи, Бог 
ми изпрати спасение.

Не мислите ли, че всеки един от нас се нуждае да попадне на 
свой „самотен остров”, да остане сам със себе си и да си направи 
равносметка за това какъв човек е и дали не може да бъде още по-
добър?

Смятам, че вече мога да дам някакъв отговор на въпроса какво 
е да обитаваш самотен остров, кои са предимствата и недостатъците.

За мен престоят на това място беше един житейски урок, един 
катарзис, който преживях. Може би точно от това съм се нуждаел. От 
Острова на отчаянието аз не се върнах отчаян, аз се върнах победител, 
обогатен и извисен. Ако трябва да говоря за загубите и недостатъците 
— за мен загуба нямаше.

Е, ако мислите, че съм ощетен с нещо, или виждате някаква 
загуба в моя престой на острова, кажете ми я, защото за мен такава  
няма!

Ванеса Чобанова, 11. И

Ст
еф

а
н

 А
т

а
н

а
со

в,
 9

. Д



IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" - гр. Варна

38

Човекът и книгите

Откакто светът съществува и човечеството е открило 
писмеността, съществуват и книгите — единственият свят, създаден 
от човека, където той има пълна власт. Гледаш я книгата: едно такова 
странно нещо, уж от хартия, уязвимо, мачкаемо, а събрало в себе си 
спомените и историята на хиляди животи. Щом я погледнеш така, тя 
започва да те привлича с неудържима сила или да всява леден страх в 
сърцето ти — какво се крие зад кориците й и как то може да те промени.

В днешния модерен свят, доминиран все повече от технологиите, 
книгите сякаш биват забравени. Това твърдят библиотекари, продавачи 
в книжарници и възрастните, чиято младост е преминала без компютри 
и телевизия. Твърденията им обаче са далеч от истината: книгите не са 
забравени, нито игнорирани, те просто променят външния си облик. 
Вместо листи между дебели корици сега те са събрани в електронни 
четци и виртуални библиотеки. Съществуването им от древността 
е допринесло за прогреса на човека и те са пуснали корени, твърде 
дълбоки, за да бъдат изтръгнати. Отношението между човека и 
книгата се е променило само на повърхността, но в дълбоките корени 
продължава да тече магията, която ги е адаптирала към нашия модерен 
свят.

От време на време, което напоследък се превръща във «все по-
често», се появяват едни особени представители на вида Хомо сапиенс. 
За разпознаване са лесни. Те са онези хора, които не прочитат дори 
опаковките на продуктите, които купуват, и предпочитат, също както 
децата, повече картинки и по-малко думи. Диагнозата «нарочно 
нечетящ» е пределно ясна, а симптомите са плашещи и силно заразни 
— големи, широко отворени очи, които се взират с обидна доза 
тъпота в заобикалящия ги свят, беден речник и липса на обща култура. 
Не зная дали тук влиза в сила Дарвиновият закон за оцеляването на 
най-приспособимите, но тези хора оцеляват. И за съжаление, както 
обича да се шегува животът, не просто се приспособяват, но и даже 
процъфтяват и оставят поколение. Ако ги попиташ защо толкова 
яростно отказват да четат, няма да успеят да ти отговорят. Поведението 
им би било оправдано, ако, прочитайки «Книгите» на Далчев, са 
развили страх от загуба на връзка с реалността. Но ти по-добре не им 
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предлагай тази теория — те 
едва ли знаят кой е Далчев.

Виж, аз ти пиша 
за книгите, а ти дори не 
знаеш дали чета. Може би 
се питаш дали отхвърлям 
книгите в хартиения им вид, 
за да бъда «в крак с модата», и 
дали изобщо чета. Аз, драги 
читателю, принадлежа към 
трети, още по-необичаен 
вид човеци. Казвам «човеци», 
защото сме малко, а «хора» 
има вкус на изобилие. На 
мен, читателю, един живот 
не ми стига, нито една съдба, 
нито едно бъдеще и минало. 
За мен светът, в който живея, 

просто не е достатъчен. Изпитвам остра нужда да избягам, без да си 
тръгна, защото няма къде да отида. Имам нужда от допълнителна 
доброта и любов, които няма от кого да намеря и да поискам в нашия 
свят. Затова ги търся в книгите.

Това характеризира нашата група «човеци». Търсенето, вечното 
търсене. Ние изграждаме и рушим наш собствен си свят. Нали затова 
чете лирическият герой на Далчев? Нашите животи също са живот, 
никому ненужен, глух и пуст. Какво му предлага неговият свят — не 
и «зов на любовта», а умора, която го кара да признае, че «страниците 
прелиствам уморен». Нашите животи може и да не са толкова празни, 
колкото неговите, но нещо определено липсва и зее като огромна, 
черна паст.

Не зная какво ще се случи с книгите след петдесет, сто, хиляда 
години, но човек сякаш се чувства все по-самотен и сякаш черна яма 
се отваря във все повече души. Ако и ти си сред тях, прочети една 
книга. Не гарантирам, че ще запълни ямата, но несъмнено ще тупне 
на дъното й. Тогава звукът, който ще чуеш в тишината, ще те направи 
по-малко самотен.

Марина Янева, 12. Ж
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Страдание и съпричастие

Живеем във век на открития, промени и иновации. Свидетели сме 
на свят, който постоянно се развива във всички сфери — компютърни 
технологии, медицина, физика и история. Знаем изключително много 
за космоса, за гравитацията и миналото. Можем да използваме ядрени 
оръжия, да създаваме автоматични автомобили, да летим със самолет, 
но невинаги успяваме да обърнем внимание на нещо съвсем простичко, 
което е навсякъде около нас — човешкото страдание.

Ежедневно се разминаваме с хора, които имат проблеми и имат 
нужда някой да им помогне да се справят с тях. Би било добре просто 
да спрем за малко, да си поемем въздух, да освободим съзнанието си от 
работата, която никога не свършва, от отговорностите, които само ни 
натоварват, и да бъдем съпричастни с нечия тъжна съдба. Не се изисква 
много да бъдем добри.

Хората сме материални същества. Доста често обръщаме повече 
внимание на предметите и тяхната цена, отколкото на емоциите. Може 
да нямаш грам човещинка и нормално отношение към другите около 
теб. Може да се държиш надменно, грубо и некоректно, но ако имаш 
най-новия модел телефон или най-скъпата кола на бала, вече си повече 

от останалите и не си 
длъжен да ги уважаваш. 
Това е сбърканото мислене 
на много от младежите в 
съвременността. Всичко 
в техния свят си има 
ценоразпис, а хората — 
етикетче за самоличност. 
Твърде много се отличава 
тази гледна точка от 
ценностите, които би 
трябвало родителите да 
са предали на децата си. 
Изгубена е вярата в доброто 
и в съпричастността. Не е 
нормално да даваш пари за 
рокля, която струва колкото 
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доходите на средностатистическо семейство, и в същото време да не ти 
се откъсва от сърцето едно левче за детето, което свири на цигулка на 
центъра. Парадоксът е, че никой дори не се замисля за това. Трябва да 
се опитваме да помагаме на всеки, за когото знаем, че има нужда, защото 
може да сме единствените, които го правят.

Всеки преживява някаква собствена мъка и страда по свой 
собствен начин. Има съществени разлики в причините обаче. Макар и 
да е вярно, че човек сам избира идеологията, която да споделя, и начина, 
по който да живее живота си, не трябва да се пропилява толкова енергия 
за глупости. Със сигурност не като експерт, а по-скоро като разсъждаващ 
млад човек давам шанс на новото и на бъдещето и всякакви тревоги и 
сълзи, свързани с минали връзки, са напълно излишни. Да, трябва да 
се преодолее проблемът, но веднъж след това се продължава напред. 
Не е нужно да се пропиляват нерви и за материалното. Да се хленчи 
на главата на родителите постоянно за нови джаджи, докато настоящите 
още работят, е неприемливо. Ако много се желае нещо, се работи за него, 
за да може един ден да си независим човек, който сам постига всичко в 
живота си.

Истински проблеми поставя стихотворението „Зимни вечери” 
на Хр. Смирненски. Глад, беднотия, пиянство, пищящи деца и плачеща 
жена са само част от образите и ситуациите, които представя текстът. 
Това са едни от екзистенциалните изпитания, през които преминава 
човек през своето съществуване. Те са познати на много голяма част 
от населението и днес. Студентите са принудени да бягат в чужбина и 
да оцеляват с минимални средства, защото икономиката и ситуацията в 
държавата не са добри. Много жени и деца стават жертва на насилие и 
няма кой да им помогне, кой да им подаде ръка в този труден период от 
живота им. Произведението засяга актуални проблеми, които трябва да 
бъдат разрешени.

Липсата на съпричастност става все по-често срещано явление. 
Скоро ще трябва да го включим в „Червена книга” на чувствата, което 
е жалко, защото е заложено в нашата природа. За нас остава само да 
успеем да го отключим. От друга страна, страданието е нещо нормално 
и неизменна част от нашето битие. Все пак трябва да се опитаме да го 
редуцираме до минимум чрез позитивно мислене и даване на шанс на 
различните неща да ни се случват.

Габриела Драганова, 12. Ж 
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Страдание без съпричастие
(Тъжно есенце)

В цикъла „Зимни вечери” откриваме фрагменти от живота на 
различни герои, всеки от които е на дъното на социалната стълбица. 
Виждаме ги безименни, без лица, неясни. Мярваме отдалеч силуетите 
им, бързащи и губещи се в мъглата.

Вторият прочит е анализиращ. Първият е емоционален. 
Четеш произведението и припознаваш моменти от своя живот… 
„непрогледна мъгла”. Свободни асоциации. Воля на въображението… 
до втория прочит. Докато не ти кажат, че мислиш погрешно.

Истинският първи прочит се случи по-рано за мен. Прочетох 
произведението, без да правя паралели със собствената си съдба. Тази 
учебна година символизмът си каза думата, та следващите текстове ги 
виждам все в контекста на собствените си лутания. И какво виждам? Вън 
от предполагаемата социална бездна, в която се намират прототиповете 
на героите, е все същата сива мъгла. Значи, едно е, когато родителят 
се прибира угрижен, загрижен премного за твоето бъдеще или просто 
уморен. На крехката възраст, а и на колкото и да сме, животът изглежда 
„непотребен”, а мъката е „безкрайна”. След родителите, картините на 
безсилие, огорченост и безперспективно бъдеще отивам в онзи храм 
на културата и просветата, който ще ми възвърне надеждата.

„Зимни утрини” биха били ония утрини, в които така лесно 
ми се напомня за моята маловажност. Безличен, маргинализиран 
субект някакъв. Субект? Не. Аз съм потърпевшият, допълнението в 
изречение със страдателен залог, върху мен се изсипват скръб, обида 
незаслужена, скрити вопли, казвам ви, и учителят е отчаян. Уча се, учат 
ме, сипват ми знание, главата ми прелива, нямаш структура, Ралица, 
нямаш обем, нямаш време.

Не те и питат. Бъди готов, казват. За цялата бумащина, която 
те очаква. Да ти нареждат какво да правиш. Да правиш неща, в които 
няма смисъл. Каквото е правено преди. Никой нищо не иска от теб. 
Учи, преповтаряй.

Преповтаряй. Скръб, болка, покруса, страдание на душата, 
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смърт, героична, рабска, напразна, мрак, черна, мъгла, вопли, всуе, 
скитничество, сиротен, ледна тъма, вечно… Въртя се в кръг.

Безпокойство, безсилно рамо, безсилен, безнадежден, сълзи 
спотаени, скръбно детство, не искам, не искам да си спомня, престани 
да вярваш, престани да дириш, мечтите ти навек ще бъдат пленени, 
тленни, нетленни, нереални, неживени.

Гасне мълком. Живот неживян.
Снежинките ми… На кал станаха миличките.

Ралица Маринова, 12. Ж

Джулия Антонова, 12. Д
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Все тая, брат...

От съвсем малки трябва да се научим да правим избори, да се 
борим, за да успеем да постигаме мечтите си. Независимо от всички 
препятствия по пътя ни никога не трябва да се отказваме от желанията 
си, трябва здраво да се борим за тях, защото животът е вечна битка. 
Ако само седим и чакаме, няма как да успеем. Трябва да вложим много 
енергия, време, старание, търпеливост и вяра, за да постигнем своите 
най-съкровени мечти и цели в живота.

Родителите и близките до нас са тези, които са нашият компас. 
Те ни показват правилната посока в живота, а ние да ги следваме 
с разум. Още от малки ни учат, че трябва да сме добри, да сме 
всеотдадени на това, което правим, и това, което обичаме. Трябва с 
честен и усърден труд да постигаме целите си и да се изкачваме по 
стълбичката на живота. Но идва моментът, когато порастваме и 
осъзнаваме, че нещата не стоят така, както ни се иска. Обвиняваме 
родителите си, че са ни възпитали по този начин и че сега с честен 
труд не можем да се доберем до желаната позиция, независимо дали в 
училището или на работното място. И мечтите ни се сриват, защото 
идва някой, който е съсед на племенницата, чиято леля е братовчедка 
на чичото, който имал приятел, на когото жена му била в политиката. 
И той заема поста, за който сме се борили с години и сме дали всичко 
от себе си. И точно този „някой” през целия си живот не си е мръднал 
пръста за пет пари, за да заслужи това, което му сервират наготово. 
И тогава към кого да се обърнем за помощ? Към шефа? Нали точно 
той е този, който е позволил да се случи всичко това. Към държавата? 
Тя, като институция, трябва да се грижи за своите граждани, а не да се 
чуди как да скатае последния лев, останал още цял в държавната хазна, 
докато хората се опитват да спечелят и процент от нейните облаги. 
Как да успеят хората с обикновено потекло, посветили голяма част 
от живота си в търсене на вярната посока и в борба за целите си? И 
тогава остава само да се уповаваме на вярата си и на своите близки, 
които, въпреки че сме обвинили за незавидното си положение, 
остават до нас, изслушват тревогите ни и ни подкрепят да се справим 
с изпитанията в живота си. Благодарение на тях ние успяваме да 
преборим трудностите и да постигнем мечтите си. Въпреки пошлостта 
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и всичко, което ни заобикаля, трябва да намерим сили да запазим 
доброто у себе си, защото то някой ден ще ни се върне. Не трябва да 
ни влияят сбърканите представи за честност, труд, държава, колкото и 
да е трудно да не обръщаме внимание случващото се днес около нас. 
Защото животът е твърде кратък, за да го съсипваме, като се вкопчваме 
в идеята да поправим нещо, което няма как да бъде поправено — 
ценностите и морала на другите. Да се наслаждаваме на живота, да 
постигаме с честност всяка своя мечта, да избягваме всичко неморално 
в своя живот. И никога да не си казваме: „Все тая, брат!”.

Вилиана Димитрова, 12. д

Жаклин Борисова, 9. А
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Съвременният 
ученик - чест и 

почитания!

Рада Жечева, 9. Ж
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За графата "Забележки / характеристики" 
в дневника на 11. Е

Да започнем с една конкретна характеристика на ученика, 
която го отличава и му придава автентичност в нашето немалко 
училищно общество. Неговата неизменна способност да влага цялата 
си концентрация и инат в единадесет часа вечерта в неделя, преди часа 
по български в понеделник, отегчено и лежерно цъкайки на телефона 
си и търсейки какво за Бога е фейлетон и как трябва да се напише. 
След употребяване на цялата седмица в концентрирано избягване 
на дадената задача с цел да му е спокойно на душата и леш (както 
би казал той), обикновено капацитетът от интелектуална мозъчна 
дейност в този късен час на нощта е силно занижен, но уви, неговият 
инат го е докарал до този момент и единственото, което му остава, е да 
седне пред сякаш безкрайния бял лист, да хване химикала и да убеди 
себе си (а в понеделник и останалите), че е истински философски 
ум. След известно творческо време завършва своя „дисертационен” 
труд, поглежда отвисоко към готовия фейлетон и се убеждава, че по 
същност и дълбочина е не по-малко добър от висотата на трудовете 
на Карл Юнг и Зигмунд Фройд. Представя си кимането и одобрението 
на г-жа Божкова и си казва: „Много съм умен бре, страшен съм”... Тази 
гордост обикновено трае няколко мига.

За да не си създадете погрешна представа за най-добрия ученик, 
нека ви представя положителните му характеристики. Ученикът е 
спокоен и уравновесен, развива своята съзерцателност, а вие грешите, 
като смятате, че е мързелив и прекарва цялото си време, гледайки в една 
точка. Не нарушава Правилника на училището, той просто правилно 
представя и защитава собственото си мнение и развива креативността 
си. Никога не клюкари и никога не донася на учителя кой какво е 
направил, само и единствено съдейства с всички сили учителят да 
бъде добре информиран за случващото се в училище. Отличава се 
с „щадящо” отношение към написаното в книги и учебници, здрав 
е и притежава силни гласови възможности; проявява физическа 
активност в междучасията, когато всички се опитват да се докажат кой 
колко е бърз, спринтирайки по коридора и блъскайки се по стълбите. 
Използва свободните минути между часовете, за да се поддържа в 
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добра спортна форма, особено сред по-младите от нас. Визирам 
нажежената атмосфера на първия етаж, където ставаме свидетели 
на движение на свободни електрони вместо „на зайчета”. Но стига 
толкова за съвършената физическа активност, защото много по-важно 
е как образцовият съученик се развива ментално. Затова по време на 
часовете, особено при правене на контролно, той приема чуждата 
помощ в процеса на обучение и внушава убедително ползата от този 
метод. Ние сме един клас, едно общество и доказваме как груповата 
работа не трябва да бъде подценявана, а поощрявана! Така се развива 
комбинативен ум и творчески потенциал, креативност и импровизация, 
а дарбата в изобразителното изкуство активно се използва за промяна 
на училищната среда, училищните чинове и столове. Ученикът 
показва умение да взема решение, развива избирателното си право кои 
часове са му полезни и кои не толкова, което често погрешно се смята 
за бягане от занятия. Подрастващият използва цялата си същност да 
ни убеди, че винаги е прав. И тук грешим и не искаме да го признаем, 
защото твърдим, че училището не ни готви за живота. Всъщност всички 
тези „позитивни” характеристики ни градят като хора, обогатяват 
нашия вътрешен свят, правят ни по-хитроумни, осъзнати, мислещи, 
стойностни и като че ли малко по-възрастни всеки ден. Подготвят ни 
за живота по един по-различен начин.

Добре се случи, че графата „Забележки” в бележника, се 
превърна в „Характеристики”. Защото нашите често комични изяви, 
забележете, не са забележки, а ни придават дух и ни правят това, което 
сме.

Карина Пламенова Димитрова, 11. Е

Теодор Добрев, 9. В
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Съвременният ученик - чест и почитания

Приблизително век и половина след написването на главата 
„Радини вълнения” от първия български роман „Под игото” ценностите 
и качествата на един ученик са изменени, „модернизирани”. Като 
част от това ново общество ще опиша най-достойния си съученик — 
пример за всички ни.

Иван. Ще се нарича Иван, все пак така би направил той, че е 
по-лесно. Иванчо винаги ще има какво да каже в час, разбира се, не на 
всеослушание. Ще си шушука с другарчето по чин толкова остроумни 
неща, че дори няма да ги споделя на останалата част в стаята, та те 
са „глупци неразбрани”. Така през цялото време се чува мърморене, 
но поне си заслужава. Какво по-хубаво от разказ за снощната вечер, 
прекарана в дискотека! Йовков и Вазов ли? О, не, те не разбират, те не 
са от нашето време.

Дори и понякога да не слуша в час заради клюките из града, 
всеки му завижда как успява да наизусти дума по дума целите уроци 
до изпитването, ама само дотогава. Ако след известно време някой 
го попита за нещо от стар урок, следва „безценно” мълчание. Има 
шестица в бележника, нали?

Друга негова висша ценност, съхранявана пламенно, е 
закъсняването. За това изключения няма – всеки възможен ден и час. 
А госпожа Божкова (като върл бунтар срещу модерните правила) му 
хвърля най-пронизващия си поглед и го пита:

— Защо закъсняваш? Ти българин ли си? Да не би Тодор 
Каблешков да е закъснял с Кървавото писмо по време на Априлското 
въстание?

Ах, тази Божкова! Натъжен от неуместните въпроси, Иванчо 
отива да си вземе фалшива медицинска бележка за деня. Стига му 
толкова напрежение.

Като се прибере у дома, вместо книга ще подхване айфона си или 
пък таблета, където ще чете за пиянските изпълнения на връстниците 
си. Освободителната борба да не би да е модерна, че да се чете за нея? 
Тя изобщо не е един от важните tags* в новото общество. Друго си е 
Ким Кардашиян и пластичният й хирург или пък скъпите обувки на 
Преслава в последния й клип.
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Иванчо не ходи ни на театър, ни на опера, но видиш ли го там, 
значи постановката си заслужава! Най-вероятно тя няма да е обект на 
вниманието му, за разлика от блещукащото стъкло на прозореца към 
Фейсбук. Всичко след петата минута му става безразлично, та Иванчо е 
създаден, за да се забавлява и да взима максимума от живота, нали има 
родители, на чийто гръб винаги ще лежи. Но какво остава след това?

*tags (от англ. език) — ключови думи, тенденции

Венцислава Тотева, 11. Е 

Цветелина Иванова, 9. В
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"Линее нашто поколение"

Това не ви ли звучи познато? Може би го асоциирате с Вазовата 
елегия? Линее „нашто“ поколение - чие поколение, Вазовото или 
нашето? Боя се, че и двете. Гърдите ни са тесни, животът ни - безцелен, 
а пътеводната звезда остава все така затулена, но не от облаци, а от 
кълбетата дим в дискотеките.

„Нашто“ поколение линее, но докога? Докато не се появят 
идеали, докато нещо не ни обедини в едно цяло, и най-вече, докато не 
започнем да храним душите си, които в момента изглеждат като една 
буренясала, сенчеста градина. Нашето поколение има нужда от поглед 
назад – там, където бихме могли да намерим себе си в изкуството, и 
след това - поглед към бъдещето, към едно светло, и надявам се, по-
пълноценно съществуване.

Какво сме ние? Народ без идеали, без самочувствие, който не 
знае що е любов към родината. Народ, от тридесет години заседнал 
в една дупка, наречена Преход. Изолирани сме от реалността, 
неспособни да съзрем наистина важното. Линеем! Пътят, по който 
вървим, води до самоунищожение.

Слушаш популярна музика, ходиш по дискотеки – струва ми 
се нормално, що се отнася до интегриране в даден социален кръг. 
Важното е не това доколко си като другите, а по какво се различаваш 
от тях, и „те” от „ние”.

Какво е духовност? Четем ли книги, наслаждаваме ли се на 
изкуството? Слушал ли си класическа музика някога, а колко книги си 
прочел? Не съдя никого, смятам, че промяната започва от нас самите, 
но трябва да се осъзнаем, че бъдещето става реалност, а тук, в България, 
промяна няма. Бихме ли могли да искаме да сме като европейците, или 
ще продължаваме да се оплакваме от нищетата, в която живеем? Струва 
ми се, че повечето хора ще продължат да се оплакват, тъй като животът 
ни принизява до първично оцеляване, лишава ни от възможността да 
мислим трезво, а ние и без това не се борим, а само говорим празни 
приказки. Трябва ни Паисий, трябва ни Левски, които да ни подсещат, 
че промяната изисква дела, а не думи. Става ми даже тъжно, като си 
помисля - толкова ли сме обезверени, че в съзнанието ни най-ярките 
примери за достойнство и борбеност са тези от преди 200 години, 
тези, които са пробуждали робските души.
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Да живее свободата! Ала душите ни са поробени, робското 
съзнание тегне като прокоба над българина, който се страхува да се 
опълчи на самия себе си, а още повече - срещу масите.

Тук давам за пример „братята“ румънци. Намираме се на 
Балканския полуостров, споделяме идентична история и подобна 
народопсихология. Докато те за няколко дни излязоха на площадите 
и протестираха, борейки се срещу това, с което не са съгласни, ние, 
винаги недоволните, предпочетохме сами да се люлеем в робска 
люлка, чакащи промяна, така и така сме в преход... Като споменах за 
това, се сетих за финала на Ботевото стихотворение „Елегия“:

... и ние 
без срам, без укор, броиме време
........................................
броим и с вяра в туй скотско племе
чакаме и ний ред за свобода! 

Обикновено младите внасят промяна, а у нас младите са се 
примирили с живота или са намерили „спасение” в чужбина. Дали 
ще станем по-добри, дали ще спрем линеенето - въпроси, които всеки 
един от нас си задава, предполагам, но не и на глас. 

„Глас народен, глас божий.”, но дали е така? 

Йоан Папанчев, 11. А
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Чуждият език - 
предизвикателство, 

любов, 
приключение...
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L'odeur de l'amour
Tu éveilles en moi la passion
d’une femme frappée d’amour.
Tu crées des milliers de bonnes raisons,
me faisant sourire dans les nuits obscures.
En toi, je trouve de l’appui
pour affronter les grandes menaces,
j’efface le mal et l’ennui,
j’exclus la peine et l’angoisse.
Tu m’offres un élan magique et puissant
à l’aide duquel je respire et je chéris.
Tu fais ma vie brillante…

Céans, tu m’abandonnes à mon avenir.
Il s’avère soudain que je te perds-
il n’existe plus des traces de toi.
Que me reste-t-il donc? — Ecrire des vers
pour l’amour qui naît et meurt en moi
Pourtant, je n’accepte pas vraiment
le fait que tu n’es plus ici.
Elle me manque déjà tellement,
ta main — source d’amour et de soucis.
Ah! comme je veux sentir encore
l’odeur de ton parfum enivrant
qui effleure mon corps
et qui allume en moi des sens brûlants!

Tu es loin peut-être maintenant,
mais ça n’empêche pas ma fantaisie
de s’imaginer encore que j’aspire réellement
ton parfum qui me donne le paradis.
Tu ne peux pas me ravir
le souvenir de ton parfum.
Laisse — moi au moins le rêve
que tu vas revenir enfin.
Car, rappelle — toi, je t’attendrai
le temps qu’il te faudra
et je n’arrêterai pas de te désirer,
parce que je suis ta bien aimée.

Ванина Кузова, 11. д
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L'erreur

Je sais que je ne suis pas toujours facile
Je sais que parfois je te rends fou
Je sais qu’on est une combination explosive
Je sais qu’on perd le nord ensemble

Je sais que c’est dur
Je sais que c’est pénible
Je sais que tu as peur
Je sais que ça va être difficile

Je sais que tu n’entendras rien
Je sais que mes larmes sont rien
Je sais que mes demandes sont rien
Je sais que je suis rien

Je sais que tu ne m’aimes pas encore
Je sais que tu m’as supprimé de ta vie
Je sais que tu es trop bonne pour moi
Je sais… Je sais… Je sais…

Mais maintenant
Avec mes mots d’amour
Je veux savoir
Si tu pardonnes mon erreur

L’erreur de t’aimer

Дамян Драганов, 10. Г

Виктория Христова, 9. Ж
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Qu'est-ce que pour vous le pays natal?

Là où l’air est pur,
Là où je ne sens que de l’amour,
Dans ce petit coin du monde
Où se trouvent mon pays
Et mes meilleurs amis,
Où  j’ai de la famille, 
Où le soleil brille,
Où à la campagne
Et meme dans les montagnes
L’herbe est la plus verte.
Où il n’y a que des rires,
Et de radieux sourires,
Où les oiseaux chantent des chansons amicales,
C’est là pour moi le pays natal.

Йоанна Томова, 11. Б

Цветомира Краева, 11. Г
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Няколко версии на баснята
"Щурец и мравка»" на Лафонтен

La Cigale et la Fourmi

(…)
— Soyez gentille, madame!
Je sais que vous avez une bonne âme.
Arrachez de votre coeur
Un petit morceau —
Pour moi, ce sera le bonheur…
La Fourmi opina de la tête:
«Je crois avoir de petits grains cachés
Que j’ai ramassés en été.»
La Cigale resta les yeux ouverts —
Elle imaginait des grains et des vers:
«Je ne saurais assez vous remercier, reprit-elle.
C’est pour moi la vie que vous me sauvez!
Mais elle ne connaissait pas la vraie situation:
La Fourmi voulait lui donner une leçon.
«Gardez vos éloges,
Ils ne vous rempliront pas la gorge.»
— Mais vous avez acquiescé
Quand je vous ai fortement priée!
— Il est vrai que j’ai des noix,
Mais il n’y en a que pour moi!
A la fin, la Fourmi conclut de la sorte:
«Allez maitenant jouer à une autre porte!»

Йоанна Томова, 11. Б 

Севина Стойчева, 8. Д
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La Cigale et la Fourmi

F: — J’aimerais tellement vous rendre service:
Je sais qu’une mouche sera pour vous un délice.

C: — Oui, c’est ça la vérité
Et j’espère en votre générosité.

F: — Je suis désolée mais en ces jours-là
La nourriture n’est assez que pour moi.

C: — Êtes-vous sûre qu’il n’y a aucune
Petite chose pour remplir la lacune
Dans mes réserves?
Ne soyez pas si sévère!

F: — Mais je ne le suis pas,
Je ne suis qu’une réaliste, quoi!
En fait, j’ai besoin de cette nourriture
Pour maintenir mon allure.
À l’époque j’avais faim, j’étais mince
Et je pleurais sans cesse…

Елена Динева, 11. Б
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Je ne savais plus que faire pour manger:
Tout près de la mort je me suis retrouvée.
C’est quand j’ai rencontré la chenille,
Cette pauvre optimiste gentille,
Que j’ai commencé à travailler
Car elle m’a montré
Que toute seule je pouvais me débrouiller
Et affronter la réalité.

C: — C’est une étrange nouvelle
Mais en quoi elle me concerne?
Ça n’a rien à voir avec mon problème!

F: — Vous paraissez un peu blême…
C: — C’est à cause de la faim!

Je vous prie, mettez-y fin,
Donnez-moi quelques petites miettes
Et en été j’acquitterai mes dettes!

F: — Eh bien, vous n’avez rien compris:
Travailler sans cesse, c’est le prix
Que l’on paie pour manger.
Mais si on préfère chanter,
C’est la famine qui va arriver
Et pas un seul souper.
Allez donc prier ailleurs,
Je ne serai pas votre sauveur!

Елена Динева, 11. Б
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La Cigale et la Fourmi

C : — Bonjour, chère voisine.
Je suis venue vous demander,
Très affamée,
Quelques grains pour subsister.

F : — Quelques grains? Désolée
Mais je n’en ai pas moi-même assez.

C : Pourtant, je n’ai ni vermisseau, ni mouche,
Rien à mettre dans la bouche.

F : — Je regrette de ne pas pouvoir t’en donner,
Mais la récolte a été très mauvaise cette année.

C : — Je vous promets
Que je vais acquiter ma dette
Avant la fin de l’été.

F : — Tu n’entends pas,
Tu ne comprends pas,
Moi non plus, je n’en ai pas!

C : — Foi d’animal, foi de cigale!
Je vous payerai-
C’est le principal.

F : — Tu es bien insolente dans tes promesses!
Qu’as-tu fait cet été, ma princesse?

C : — Je chantais, je m’amusais…
F : — Tu chantais, tu t’amusais?!
C : — C’est vrai. Je suis vraiment désolée.

J’ai péché, j’ai paressé,
Mais j’espère que par pitié
Vous n’allez pas me disgracier.
Pitié, madame!

F : — Qu’est-ce que tu attends
En ce moment?

C : — Pitié seulement…
F : — Ben, alors… danse maintenant!

Вероника Милева и Калина Пешева, 11. Г
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La Cigale et la Fourmi

La Cigale lui répondit:
«Mais il ne faut pas juger ainsi!»
— Si! Car c’est une infamie!
— Mais vous vexez une ancienne amie!

La Fourmi n’est pas d’accord.
Elle persiste à l’offenser encore:
«Non, tu es une flemmarde!
A cause de toi, j’aurai des cauchemars!»
— Mais je fais de l’art!
— Oh! Et en plus elle est vantarde!
Je te dis de t’en aller, bavarde!
Sais-tu combien il est dur
De travailler pour la nourriture
Quand vient la froidure?
Moi, je travaille au soleil sans cesse:
Toi, tu chantes à l’ombre  —
Comme une princesse!

La Cigale essaie de lui expliquer
Cette situation par trop compliquée:
«Je sais que vous avez bien bossé.
Mais je ne suis pas restée les bras croisés.
J’ai chanté et j’ai joué.
Pour rendre plus agréable
Le travail si effroyable,
Car notre monde a besoin
De joie pour affronter le destin
Et ses coups de poing.
Je voulais vous la donner.
Je voulais vous tous sauver
De la vie, de sa cruauté
Par la force de l’art et sa beauté.»

Анастасия Ангелова, 11. Б
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La Cigale et la Fourmi

C: — Bonjour, ma chère Fourmi!
Comment allez-vous ajourd’hui
En cette journée aussi belle que vous?

F: — Bonjour! je vais bien.
Tu sais, j’ai toujours plein de choses à faire.
Et toi?

C: — Merci de me le demander:
C’est vraiment très gentil.
Je ne vais pas bien.

F: — Et que t’est-il arrivé?
C: — Je suis dans une situation très difficile.

J’ai besoin d’une grande faveur
Qui, par rapport à votre énorme coeur,
Semblerait minuscule.

F: — J’imagine quel est le problème mais
Dis-moi comment je peux t’aider.

Ивона Тодорова, 9. Д
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C: — Oh! ma voisine chérie,
Je suis en grand danger.
Vous savez, tout l’été j’ai craqueté
En essayant de rendre ma vie
Si formidable et si remarquable que la tienne.
Malheureusement, je me suis retrouvée
Sans un grain à manger…

F: — Attends, attends, tu veux me dire
Que pendant tout l’été
Tu n’as rien fait
Pour subsister jusqu’au printemps.
En plus, tu veux que je te donne
Les précieux fruits de mon propre travail?

C: — Je crois que votre générosité
Suffit pour le monde entier.
S’il vous plait, donnez-moi
Quelques grains pour me sauver.
Ayez-pitié!

F: — Ecoute maintenant : je te donnerai
Quelque chose de plus précieux
Que les grains — une leçon.
Il faut comprendre que les mots creux
Ne valent rien contre les actes laborieux!

Магдалена Стойкова и Мирела Железова, 11. Г
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La Cigale et la Fourmi
F : — Qu’est-ce qu’elle fait devant ma porte,

Une flatteuse comme vous?
C: — Bonjour, ma chère Fourmi!

Je me demandais si vous connaissiez
La Fourmi la plus travailleuse
Et également la plus jolie.

F: — Non, madame La Cigale ,
Je ne la connais pas.
Mais vous pouvez le demander
À quelqu’un d’autre dans la forêt.

C : — Mais comment est-il possible?
Puisqu’elle est devant moi!
Vous êtes le rayon de soleil
Éclairant ce bois!

F: — Je vous remercie
Pour ces mots de courtoisie.
Mais comme vous vous apercevez,
J’ai beaucoup à travailler:
Je dois ramasser des épis et des grains de blé.

C: — Arrêtez, ma Chérie.
N’avez — vous jamais rêvé
À avoir de la compagnie?
Quelqu’un pour vous rappeler
Combien vous êtes jolie?

F: — Il n’y a que celui qui travaille
Qui peut rester chez la Fourmi!

C: — Bon, voilà ma proposition:
En hiver, je jouerai rien que pour vous.
C’est un bon moyen de vous encourager
Et motiver pour toute l’année.

F: — D’accord. Puisque c’est le meilleur
Que vous pouvez me proposer!

C: — Oh! Merci beaucoup, ma chère!
En voilà une décision salutaire!

Диляна Йорданова и Недина Грозданова, 11 г клас
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Y aura-t-il du scandale à Noël?

Et si le scandale de la rentrée littéraire n’était pas Houellebecq mais 
Nothomb? Baptiste Liger semble très énervé. Cela ne lui ressemble pas: 
généralement, ce garçon est très calme. Autre phénomène surprenant: 
d’habitude nous sommes d’accord sur tout (surtout quand il dit du bien de 
moi). J’ignore s’il y aura un scandale à se mettre sous la dent cet hiver mais 
en tout cas il y aura une conversation à table la prochaine fois que nous 
boirons ensemble. Donc Amélie Nothomb pourrait bien se retrouver au 
coeur de nombreuses polémiques automnales. Si c’était le cas, quelle béné-
diction pour elle! Jusqu’ici on pouvait reprocher à la Belge à succès de ne 
pas prendre énormément de risques. Elle nous racontait son enfance triste 
de fille d’ambassadeur nomade, alcoolique et anorexique. Elle imaginait des 
disputes entre personnages pustuleux. Parfois le héros était particulièrement 
méchant et l’héroïne spécialement jolie (ou le contraire). Cela se passait sur 
une île mystérieuse, ou dans une maison de retraite, ou dans un aéroport. 
Pas de quoi déclencher une nouvelle bataille d’Hernani. Cela manquait à 
son palmarès. Vendre des livres sans engueulades est très mal vu chez nous. 
Peut-être l’a-t-elle fait exprès: pour la première fois en douze livres elle 
choque. Tant mieux! Permettez-moi d’ajouter: il était temps!

Récapitulons le débat. Acide sulfurique décrit un jeu de téléréalité 
où l’on déporte des gens dans un camp de concentration. Les victimes sont 
choisies au hasard parmi la population. Leur calvaire est retransmis en di-
rect à la télévision et le public vote pour désigner celles et ceux qui seront 
exécutés. C’est un roman qui invente un futur ignoble où la pire barbarie 
serait devenue un spectacle audiovisuel entrecoupé de publicités. Là-dessus 
beaucoup trouveront de quoi s’indigner: «On n’a pas le droit de comparer 
Auschwitz et le Loft!» Personne ne me demande mon avis; c’est pourquoi 
je le donne: non seulement on a le droit de comparer tout ce qu’on veut 
mais, en plus, ce n’est pas ce que fait Amélie Nothomb. Elle écrit un roman 
de science-fiction, une fable futuriste, une contre-utopie. Elle est libre de le 
faire, de même que Baptiste est libre de trouver ça nul! Il estime qu’elle ne 
va pas assez loin, je trouve que si. Elle ose suivre la logique de notre temps. 
La Shoah, c’est quoi? L’inauguration d’un processus de déshumanisation. 
On transporte les humains dans des wagons à bestiaux pour les exterminer. 
On les parque, on les tatoue, on les gaze et on les brûle. Quelque chose a 
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changé depuis cette atrocité. Une limite a été franchie en Pologne entre 1940 
et 1945: à présent, l’homme n’a plus de respect pour lui-même. Il n’est pas 
du tout interdit de penser que la suite logique de la Shoah est la destruction 
de l’être humain par d’autres méthodes. Le meurtre de masse du 11 Septem-
bre est une nouvelle méthode (technologique et publicitaire). Le clonage 
humain aussi (en allant chez Raël, Houellebecq réussira peut-être à l’avoir à 
son tour, son scandale, va savoir!). L’humiliation télévisée également, tout 
comme l’exhibitionnisme et le voyeurisme médiatiques (on oblige les gens 
à bouffer des chenilles vivantes ou à tromper leur femme devant les camé-
ras, qui sait quand on leur fera avaler leurs propres excréments et torturer 
leurs enfants?). Il ne s’agit évidemment pas de placer ces destructions sur le 
même plan. La Shoah est et reste unique. Mais elle n’empêche pas de nou-
velles destructions de s’organiser. Tous ces shows encouragent l’élimination 
des concurrents. Pour quelle raison le processus s’arrêterait-il là? Aux Etats-
Unis, une émission filme déjà des candidats «redressés» dans un camp mili-
taire. Une autre envisage de diffuser des suicides en direct.

L’une des missions du roman est peut-être d’anticiper la fin du 
monde. Je comprends que l’on puisse détester Acide sulfurique mais je suis 
favorable à l’existence de ce type de romans. La fiction sert à comprendre 
notre réalité, même et surtout quand elle est terrifiante.

Frédéric Beigbeder

Михаела Райкова, 9. И
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Ще има ли скандал по Коледа?
Хрониката на Фредерик Бегбедер

Ами ако скандалът на новия литературен сезон не е Уелбек*, а 
Нотомб*? Батист Лиже изглежда много разстроен, а това не му приляга. 
Обикновено това момче е много спокойно. Друг изненадващ факт — по 
принцип сме на едно мнение по всички въпроси (най-вече, когато казва 
хубави неща за мен). Не знам дали ще има скандал, който да ни храни 
тази зима, но при всички случаи ще разговаряме следващия път, когато 
седнем на чашка. Та, Амели Нотомб може да се окаже в епицентъра 
на многобройни есенни полемики. Ако това стане, какъв шанс и 
благословия за нея! Досега можехме да упрекнем преуспялата белгийка, 
че не предприема кой знае какви рискове. Разказваше ни за тъжното си 
детство на дъщеря на постоянно скитащ се от страна в страна посланик, 
алкохоличка и анорексичка. Измисляше си разни спорове между 
пъпчиви персонажи. Понякога героят беше особено зъл, а героинята 
— изключително хубава (или обратното). Действието се развиваше на 
мистериозен остров, в старчески дом или на летище. Нищо, което да 
предизвика нова «Битка за Ернани»*. Това липсваше в колекцията й. Да 
продаваш книги без скандали, не се гледа с добро око у нас. Може би го 
е направила нарочно — за пръв път след 11 книги тя шокира. Толкова 
по-добре! Позволете ми да добавя — време беше!

Но да обобщим дебата — «Сярна киселина» описва реалити 
шоу, в което се депортират хора в концентрационен лагер. Жертвите са 
избрани сред населението на случаен принцип. Голготата им се предава 
директно по телевизията и публиката посочва чрез гласуване кои да бъдат 
изтребени. Този роман измисля едно отвратително бъдеще, в което 
най-голямото варварство се е превърнало в аудио-визуален спектакъл, 
прекъсван от реклами. Тук много хора ще намерят от какво да се възмутят: 
«Нямаме право да сравняваме Освиенцим с Къщата!» Никой не ме пита 
за моето мнение и точно затова ще го дам. Не само че имаме правото да 
сравняваме всичко, което си искаме, но и нещо повече, не това прави Амели 
Нотомб. Тя пише един научнофантастичен роман, футуристичен разказ, 
антиутопия. Свободна е да го направи, така както и Батист е свободен 
да смята, че това нищо не струва. Той счита, че тя не се задълбочава 
достатъчно, аз пък мисля обратното. Нотомб се осмелява да проследи 
логиката на нашето време. Всъщност какво е Холокостът? Началото на 
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един процес на дехуманизация. Извозват човеци във вагони за животни, 
маркират ги, обгазяват ги и ги изгарят. Но нещо се промени след тези 
жестокости. Между 1940 и 1945 година в Полша е премината границата и в 
наши дни човекът вече е изгубил самоуважението си. Което ни позволява 
да мислим, че логичното следствие от Холокоста е заличаването на 
човешкото същество чрез други методи. Масовото изтребление от 11 
септември е нов технологичен и зрелищен метод. Същото е и човешкото 
клониране (кой знае, отивайки при Раел*, Уелбек може би ще успее и 
той да предизвика скандал). Така е и с унижението по телевизията, както 
и с ексхибиционизма по медиите и воайорството на зрителите (Карат 
хората да се тъпчат с живи гъсеници или да изневеряват на жените си 
пред камерите. Кой знае кога ще ги накарат и да гълтат собствените си 
екскременти и да измъчват децата си?) Очевидно, тук не става въпрос да 
поставяме на едно равнище тези заличавания на човешкото същество — 
Холокостът е и си остава единствен и несравним. Но нищо не пречи да се 
подготвят нови методи на заличаване. Всички тези предавания насърчават 
отстраняването на конкурентите. Защо тогава процесът да спре дотук? 
В САЩ едно шоу вече заснема кандидати, «превъзпитавани» във военен 
лагер. Друго пък предвижда да се излъчват самоубийства на живо.

Една от мисиите на романа е може би да се предотврати краят на 
света. Разбирам, че книгата «Сярна киселина» може да бъде мразена, но 
съм за съществуването на такъв тип романи. Фикцията служи да разбираме 
реалността, в която живеем дори (и най-вече) когато тя е ужасяваща.

Фредерик Бегбеде

Източник: //www.lexpress.fr/culture/livre/acide-sulfurique_810446. html
________________________________________
* Амели Нотомб — автор на книгата «Сярна киселина»
* Мишел Уелбек — френски писател, роден през 1958 г., чиито романи се 

характеризират с остра обществена критика и разяждащ песимизъм.
* Батист Лиже — литературен критик
* «Битката за Ернани» — известна разпра между класици и романтици, която 

се е състояла в Théâtre-Français(най-старият театър в света, който все още работи) по 
случай премиерата на драмата на Виктор Юго — «Ернани» (1830 г.)

* Раел — изповядващ нацистки идеи и водач на секта (Раелизъм), която 
твърди, че е създала човешки клонинг. Уелбек го посещава, за да иска съвет за 
написване на една от книгите си.

Превел: 11. В клас
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Listen closely to the whispering

As air floats and time goes,
I keep wandering the same halls.
Upon anxiety and stress, each day I’m caring less.
And all I hear are faces, all I see are words.
Is it just ignorance around me?
This world — it never turns.

I spend the morning dreaming of  tomorrow,
each evening — looking back with sorrow.
At night I light up candles and stare at the flames.
They’re saying the years when we’re young are like gems.
Appreciate, honour and show your respect.
You’re just another one they will forget.

I do not feel love, I do not feel fondness.
I’m useless, I’m senseless, I’m hopeless.
Either everything happens, or nothing does.
I’m just one of  many to live with a curse.
So focus your mind, stop time with one stare.
The words of  the quiet are always a bare.

Ана-Мария Пенева, 12. Ж - Creative writing
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Contigo

Contigo ya no somos tal como antes éramos.
No siento el calor que puedas garantizarme.
Juntos tenemos millones de recuerdos
que preferiste que se murieran.
Contigo siempre nos miramos,
porque nunca nos vemos.
Contigo quiero vivir toda mi vida,
pero tú no quieres lo mismo.

Рая Йорданова, 8. З
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Стефан Атанасов, 9. Д
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Доротея Тончева, 9. И
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Неда Атанасова, 11. Г
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Божидар Кънчев, 9. Г

Елена Димитрова, 9. Г

Джулия Антонова, 12. Д
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Севина Стойчева, 8. Д
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Ралица Дракова, 9. И

Самуил Славчев, 9. Ж

Симона Цветкова, 8. И
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Симона Колева , 12. И
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Вероника Милева, 11. Г
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Виктория Христова, 9. Ж
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Теодор Стефанов, 8. В

Виктория Генева, 9. З

Кристиян Георгиев, 9. Г
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Пламен Матеев, 8. Б

Дамян Драганов, 10. Г

Симона Енева, 12. Б
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Елена Динева, 11. Б

Вероника Милева, 11. Г

Зорница Паприкова, 8. А



IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" - гр. Варна

84

Проект по програма Еразъм +,
Стратегически партньорства

«Incorporated: Inclusion needs competence» (2014-
2017)

От 28.09 до 02.10.2016 Четвърта Езикова гимназия «Фредерик Жолио-
Кюри» беше домакин на шестата международна среща по проект «Incorporated» 
(2014–2017), програма Еразъм плюс. Участваха партньори от осем европейски 
училища: Mercator Berufskolleg, Германия; EEEEK, Chios, Гърция; I.I.S. «Pertini-
Santoni», Италия; Zespol Szkol nr.2, Rybnik, Полша; Elazig EML, Турция; LUOVI, 
Финландия и EFLEPTA DU PERIGORD, Франция.

Срещата започна с приветствие «Добре дошли във Варна» и въведение 
в темата «Извънучилищни организации в подкрепа на приобщаващото образование» от 
координатора на проекта за Четвърта гимназия — г-жа Донка Георгиева. Всеки 
от партньорите представи модели за подкрепа на децата със специални нужди в 
образователната система на съответната страна.

Последва серия от презентации за резултатите от проведено проучване 
във всяко от партньорските училища с «Въпросник за ученика». Учениците от нашата 
гимназия, които участваха в провеждане на проучването, обработка на данните и 
анализ на резултатите по метода «Шест мислещи шапки» на Едуард де Боно са: 
Андрея Янева, Велислава Николова, Вероника Милева, Енрико Джирони и Ива-
Мария Стефанова, като Андрея и Енрико представиха нашите диаграми, анализ 
и иновативни идеи пред партньорите.

Участващите в срещата ученици от Германия, Италия, Турция и 
България имаха задача да проведат интервюта с представители на училищни и 
извънучилищни институции.
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Разделени в три групите проведоха интервюта с г-жа Мария Малиновска 
— директор на полското партньорско училище; с г-жа Сари Жокела — 
консултант и г-жа Мари Контури — мениджър международни връзки от 
финландските училища — LUOVI и с г-жа Даниела Павлова — съдия от Варна 
и възпитаник на гимназията ни. В края на срещата интервютата бяха представени 
пред партньорите от: Андрея Янева, Алина Шанквейлер, Вероника Милева и 
Мириана Колурцио.

Съгласно програмата на срещата се осъществиха планирани посещения 
в организации, специализирани и ангажирани с подкрепата на ученици със 
СОП. Още в първия работен ден се проведе официална среща в Община Варна, 
Дирекция Образование и Младежки Дейности, където Партньорството се 
запозна с местни добри практики, проекти и програми, а през втория работен ден 
с дейностите на Регионален Център за управление на процеса на приобщаване и 
неправителствената организация «Карин Дом».

В Четвърта гимназия гостите се срещнаха с учители, с директорката — 
г-жа Веселина Тотева, и ученици. Запознаха се с училищната среда, историята на 
училището и изложба на проекта «Incorporated» в една от компютърните зали. 
За изложбата се грижи ученичката Вероника Милева.

В Актовата зала на гимназията партньорите посетиха спектакъла «За 
Швейк, за нас и още нещо» на Театрална формация «Феникс». Ръководена от 
актьора Свилен Стоянов, трупата «развива българските ценности в изкуството, 
културата и образованието, като приобщава млади хора с увреждания чрез 
театралното изкуство».

Богатата културна програма на срещата даде възможност на гостите да 
се запознаят със забележителности на град Варна, да се разходят в Парка на 
Двореца Евксиноград и да посетят «Аладжа манастир», Архитектурно-парковия 
комплекс «Двореца» в Балчик и Археологическия резерват «Калиакра».

Партньорите ни оцениха високо организацията, съдържанието и 
процеса на шестата международна среща по проекта във Варна.

Ива-Мария Стефанова, 11. З и Андрея Янева, 11. Б клас
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ИД "Графичен дизайн"

Участници:
Михаил Димов (IX а), Никола Павлов (IX а), Павел Драганов (IX е),

Теодор Николов (IX е), Михаела Райкова (IX и), Натали Димова (IX и),
Цвета Ангелова (IX и), Ива Рашкова (X б), Дамян Драганов (X г),

Магдалена Христова (X з)

ИД "Графичен дизайн и предпечат"

Участници:
Виолета Милкова (XI б), Елена Динева (XI б), Йоанна Томова (XI б),

Вероника Милева (XI г), Неда Атанасова (XI г), Цветомира Краева (XI г),
Венислава Ангелова (XI д), Вероника Фукита (XI д), Жулиана Стоянова (XI 

д), Надежда Георгиева (XI и), Йоана Кирова (XII г),
Катерина Кирова (XII г)

Ръководител: инж. Дарина Атанасова 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 
знания, умения и компетентности (Твоят час)“

"Устрем '2017" се издава с подкрепата на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове.


