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60 години е прекрасна възраст, откъдето и да погледне човек! 
Много хубави неща ще чуе за себе си и тази година вечно младата 
Госпожа Гимназия. Покрай «Няма такава гимназия!» все по-явно става и 
друго — днес «ковачницата на умове и таланти» копнее за обновяване, 
много от ковачите посребряха, а златото като че ли идва от друга 
планета и все по-трудно се поддава на моделиране. Обаче! На 19 март 
дворът пак е пълен с «всякоя възраст, класа, пол, занятие», а народът 
на Четвърта езикова трудно би се побрал и на стадион! Учителите 
чуват, че «не са мръднали» (те си знаят!), а някогашните патета? 
Пардон, лебедите! Те са неузнаваемо очарователни — пораснали, със 
самочувствие, красиви и усмихнати, успешни хора, които винаги носят 
в сърцата си името на Жолио-Кюри, образите на безценни приятели, 
думите на любими учители, прекрасни спомени от младостта…

Аз съм един от ковачите. Радостно ми е, че от 30 години все имам 
да давам! Не съм само аз — то цялата учителска стая все има да дава! 
Какво по-смислено вдъхновение? Обичаме това, което правим, и тези, 
които (надяваме се) ни слушат и чуват, даже тръгват след нас! Дано 
повече ученици да са си взели огънче оттук, а не пепел! Ние, учителите, 
вярваме на всички — и на тези, за които учителят просто влиза в час, и 
на тези, на които се явява. Поздрави, любов и благодарности за всички, 
защото не е лесно 60 години да се поддържа огънят в огнището. Нека 
поне още толкова време учениците да си мислят, че са попаднали в 
адовия огън, а после да разберат, че тук са им расли криле и затова 
е боляло! Никога не бих сгрешила в разпознаването на наш ученик, 
тази гимназия «молепсва» душите по особен начин. Духом ококорени, 
питащи и съмняващи се, по-често несъгласни, бодливи и стърчащи, 
спорещи и отстояващи себе си. Благодаря на всичките си ученици, че 
са ме провокирали в трудното взаимно возвисяване!

Във време на тотално тържество на образа, звука и емотиконите 
над писаното слово ние продължаваме да пишем, да печелим 
конкурси, да овладяваме думите и смисъла, и то с любов! В този брой 
на любимия «Устрем» имаме гости — бивши ученици, повечето от 
тях вече професионално утвърдени в боравенето с думите. Да ви е 
празнично четенето!

Цонка СТАНКОВА
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Пре(и)литат и 
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Ванина КУЗОВА, 12. д
Второ място в Националния конкурс за есе на

фондация «Благотворител»

Учителите отварят вратата, но ти 
трябва да влезеш сам

Учителите — не просто хора, не просто преподаватели, не просто 
отминаващи сенки от ученическите ни години. Не просто затворени кутии 
от случки, спомени, уроци, съвети… Не. Става ли дума за Учителя, тези кутии 
никога не могат да бъдат затворени, спомените не могат да бъдат забравени, 
уроците не е възможно да не са ни обогатили, а съветите… Съветите на 
нашите учители и днес ни помагат в трудни ситуации, и днес имат силата 
да предизвикат усмивката, присъща на възрастните хора, щом стане дума за 
«онова време».

Разбира се, не всеки ученик има възможността, а най-често и желанието 
да се докосне до опита и познанието на учителя. Това впоследствие се 
оказва грешка за учениците и изгубено време за учителите. Ако един човек 
няма желание да се обогати, тогава всичко е напразно. Няма как да попиеш 
житейските уроци, ако сам не проявяваш любознание за случващото се около 
и в теб. Учителят не може (а и не иска) да те накара да го слушаш насила, не 
може да те принуди да учиш или пък магически да се интересуваш от неговата 
сфера. Може да те провокира да откриеш своята област от интереси, може 
да те подтикне да научиш повече за това, което ти харесва, и да ти помогне 
да се развиеш — в професионален и личностен план. Не е възможно всички 
ученици да се справят добре по всички предмети и да проявяват любопитство 
да разберат повече от изучаваното в училище. Един ден всеки поема по своя 
път, който е намерил и с помощта именно на учителите си.

Да, учителите определено имат ключова роля за това какви сме, какви 
ще бъдем и какво ще отстояваме. Но нима те могат да ни развият и научат на 
всичко просто така, без усилие от наша страна?! Животът е наш. Ние трябва 
да сме пилотите на своя самолет и да го управляваме, накъдето сърцето и 
разумът ни водят. Проблемът е, че досега не сме летели. И тогава прибягваме 
до тях — учителите. Те ще ни насочат и ще ни покажат как се прави, ще 
ни дадат основните познания, а оттам нататък идва нашият ред, когато ще 
използваме тези нови знания, ще ги допълним, ще ги тренираме постоянно и 
някой ден ще литнем сами — без нужда от учители и инструкции. А след време 
с решимост, устременост и трудолюбие бихме могли не само да достигнем 
успехите на своите учители, но дори и да ги надминем. Убедена съм, че това 
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ще ги зарадва! Всичко зависи от нас. Ние можем да стигнем до неподозирани 
хоризонти, стига да се трудим и да вярваме в своите възможности.

Учителите отключват нашия потенциал, скрит зад дебелите стени на 
нищо неподозиращия ни вътрешен свят. С търпение, воля и вяра в потенциала 
ни. Та нали целта на всеки учител е да запали интереса към своя предмет на 
поне част от учениците. Когато се върнете вкъщи след дълъг учебен ден и 
бързате да потърсите в някоя дебела книга или в интернет пространството 
повече информация за личност или събитие, които са ви впечатлили в клас, 
значи сте се вдъхновили от учителя, той е изпълнил своя дълг към вас. Това 
е най-важното — дадената тема да предизвика любопитството ви и да ви 
накара да размишлявате над нея много след задълбаването й в час. Ето, това 
е изпълнен дълг и добре свършена екипна работа. Учителят и ученикът са си 
нужни взаимно: всеки научава от другия нещо и така тази отборна работа се 
оказва полезна и за двете страни, ако има желание и стремеж към обогатяване.

Трудът наистина е от значение. Не всеки, който има буквар, може да 
чете. Не е важно какво имаш, а дали и как осмисляш наличието му. Общуваме 
с прекрасни учители, хора с безценен опит, различни методи на преподаване, 
хора, които си струва да бъдат слушани и запомнени. Всеки може да се 
възползва от това — да трупа знания и да развива своя интелектуален свят, 
но колко са тези, които наистина го правят? Често учениците си намират 
оправдания: «Мързи ме!»; «Не мога.», «Скучно ми е.»… Това са само 
оправдания, които скриват нежеланието на младежите да получават знания 
и тяхната плашеща апатия към заобикалящата ги реалност. «Не можеш», 
защото не искаш. «Скучно ти е», защото не разбираш. Не разбираш, защото 
не си прочел и не си попитал.

Не е срамно да не знаеш, срамно е да не искаш да знаеш. Укоримо е да 
не питаш, ако не разбираш, и просто да си мълчиш. Никой не знае всичко и 
никой не е съвършен, но нима този факт трябва да ни спира да се стремим 
към знанието? Какво ще стане, ако загърбим всичко и загубим дори искрицата 
любознание и интерес към света? Накъде би вървял този свят и нима би имал 
бъдеще? Не мога да приема стените, които сякаш хората сами градят около 
себе си и сами се изолират от света. Такива стени пречат на ценностното 
ни изграждане, отдалечават ни от идеалите, които сме споделяли със своите 
учители.

Човек се учи цял живот, надграждаме себе си, усъвършенстваме се, но 
основите са положени от учителите. Не е достатъчно някой да отвори вратата 
на знанието пред теб, нужно е да имаш смелостта, вярата, решителността и 
непоколебимостта да се трудиш, за да влезеш през тази врата и да отвориш 
нова, а после и друга и така до края на своя живот — до края на своето 
себеизграждане и себепознание.
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Кристина ТОДОРОВА, 11. г
Първа награда от Националния конкурс за есе, посветен на 155 г. от 

рождението на Алеко Константинов

«А идеали трябват…»
Ще има ли смисъл, ако птицата прекъсне своя волен полет, за да свие 

гнездо, без да люпи яйца? Ще има ли смисъл детето да притежава куп шарени 
играчки, които не му носят радост? Ще има ли смисъл светът да бъде така 
пъстър, ако в него живеят само слепци? Не, няма. Всяко действие или мисъл, 
всяко усещане трябва да има някаква цел или смисъл, за да бъде извършено, 
за да съществува изобщо… Иначе всичко губи своето значение. А какво ще се 
случи тогава, когато мотивацията в живота напълно изчезне?!

За жалост, тези примери не са само предположения. Това са явления, 
които ни заобикалят и ни приклещват в своята стоманена хватка. Дебнат ни 
в мрака, в тъгата… Те са някъде там, зад някой ъгъл или пък зад вратата в 
самотния дом, в който никога не е царял уют. Усмихват ни се зловещо и чакат 
търпеливо… Те са толкова близо, че, обърнем ли се, може и да ги видим, 
преди да се скрият — но дали ще се сетим да се обърнем?! Ще ги сложим под 
общ знаменател, наричайки ги простичко «дефицит на идеали» — проказата 
на 21. век.

Защо всичко това се случва точно днес — в епоха, когато цивилизацията 
е достигала своя връх? Може би увереността в постигнатите успехи е толкова 
заслепяваща, че човек лесно може да пропадне в нейната власт, която рано 
или късно се оказва не просто клопка, а една дълбока яма, от която измъкване 
няма. Често увереността и гордостта водят до егоизъм, а той до пренебрегване 
на всички и всичко около нас. Човечеството забрави ли откъде е тръгнало, и 
още по-лошо — основите, които са довели до всички постижения? Люлката 
на живота е нещо неизбежно — седнеш ли, залюлееш ли се, никога няма да 
можеш да слезеш. Животът не е детска игра, а един филм, драма, в която ролите 
се оказват сложно сплетени. Но както в една добре режисирана постановка, 
така и в живота, път към постигане на целите има. Няма връщане назад, но 
има спасение някъде напред в бъдещето. Необходимо е само ясно съзнание, 
воля и търпение. Единствено човек, който е проумял съществуването си и е 
прогледнал и отвъд светлата страна на света, е способен да се справи успешно 
с всеки появил се пред него проблем, било то и глобален.

Трябва всяка съвременна нация да има своите ясни представи за идеали 
и начините, по които може да ги осъществи. Труден е пътят на промяната 
— всеки народ носи своя кръст и това е тежка задача. Никой не е казал, че 
доброто се постига с лекота или че, веднъж достигнато, то остава перманентно 
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изявено. Напротив! Всяко нещо, всяко чувство, всяко явление трябва да 
бъде поддържано, за да съществува. Трябват усилия, необходима е и вяра в 
делата. Не бива съмнението или провалът в даден момент да слагат край на 
започнатото. Би било тъжно, ако една кауза или една цел потъне в прах и 
изгуби всякаква надежда, макар и съвсем малка. За да не се случи това обаче, 
трябва всички усложнения, всички минуси да бъдат прозрени преди каквото 
и да е било друго действие. Мисълта е водеща, а размислите — основни; 
единствено идеалите отвеждат до финала и ни качват на най-високото място 
на стълбичката.

Всъщност българският народ отдавна е съзрял проблемите, които стоят 
пред него и заплашват да всеят разруха. Днес хаосът изглежда неизбежен. Като 
се има предвид, че обикновено силите ни стигат само да упрекваме останалите 
и да недоволстваме пред телевизорите, какво очакваме да се промени изобщо? 
Смешен е този, който изключва себе си от света и се вижда само като невинна 
жертва. За жалост, българският народ с всеки изминал ден губи все повече 
характеристики, определящи го като нация. Губи принципи, морал, рушат се 
връзки и отношения… Губи безразсъдно идеали, а идеали трябват!

Без съмнение, идеалите са базата, която трябва да бъде положена, за 
да се изгради пълноценно общество. Те спояват отделните негови части, те 
определят общото състояние. Те са вълшебната пръчица, която магьосникът 
размахва, преди да изпълни нечие желание. Много често обаче, веднъж 
изпълнили своята важна мисия, идеалите започват да потъват в бездната на 
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забравата. Да, изчезват, а липсата на това тяхно жизненоважно присъствие 
— тяхното отсъствие — довежда до рухване на миналото. От своя страна, то 
представлява и основите, и успехите, и провалите… Но дали, несъществуващи 
в миналото, те могат да се проявят в настоящето или в бъдещето? По-скоро 
не! И този категоричен отговор понякога остава незабелязан. Защото народ 
без идеали не е нация. Във време без идеали само колебанията и съмненията 
остават с видима роля и значение за хората.

Искаме да живеем добре, да имаме стабилно финансово положение, 
щастливо семейство. Искаме да развяваме знамето на държавата си и да се 
наричаме патриоти, без да носим отговорност за това. Обвиняваме политици, 
държавници, някакви съвсем непознати за нас хора, чието съществуване 
доскоро не сме и подозирали, а не забелязваме вината в себе си! Да, може 
би не всеки има нужното влияние и положение в обществото, за да огласи 
своята позиция и да промени поне малка част от нагласите, но всеки може да 
се замисли дали определенията, които отнася до себе си, отговарят напълно 
на неговото поведение и действия в реалността. Лесно е да запееш някоя 
хайдушка песен или да се хванеш на хорото, развявайки бяла кърпа. Не е 
трудно и да окайваш патетично бедите народни в наши дни. Трудно е да 
поемеш отговорност, защото идеали липсват, а думата нация не предизвиква 
нито тръпки, нито трепети.

Трябват идеали, трябва и съзнание! Може би едва след като се е сдобил 
с тях, след като ги е формирал и формулирал, народът би вдигнал гордо 
глава и би поставил началото на своята мечтана промяна. Иска се време и 
много дълбоки размисли, защото никой не може да бъде убеден в чуждата 
правота или мнение, ако не е прозрял сам горчивата истина. Необходимо е 
разграничаване на основното от второстепенното. А може би и определяне на 
нови цели, защото старите в днешно време вече не са актуални и мотивиращи. 
Смисълът и значението на повечето действия се променят с отминаването на 
годините. Начинът на мислене и манталитетът също бележат промени през 
вековете. Същото можем да кажем за ценностите, морала и нормите, приети в 
обществото. Нищо не е вечно, но каузите, мечтите за прогрес и идеалите трябва 
винаги да присъстват в народното мислене и в съзнанието на всеки човек. 
Понякога се губят като малко дете във вековна гора. Но загубата съществува, 
защото има и откриване, както черното е черно, защото има и бяло.

Твърде вероятно е рецептата за едно обединено отечество да бъде 
именно тази смесица от готовност, разум и идеали. Обичта към родното 
идва после, защото, който посее, винаги е горд с това, което може да пожъне. 
Идеалите са малките семенца, които после се превръщат в зрели класове. 
Тогава със сигурност ще бъде пожънат и успехът. Идеалите са ни необходими 
— те ще ни покажат не само «накъде», но и «как».
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Съзнанието не само на българина трябва да се държи будно и живо. 
Като че ли светът стана небрежен и безчувствен, модерно е да си дистанциран, 
да не споделяш мечти и идеали, защото те не влизат в джоба, не носят лихва 
в банковата сметка. Недопустимо е кристалната чистота, резултат от ясно 
определените и конкретизирани идеали, да бъде пропилявана и хвърляна в 
огъня на безчовечността и егоцентризма. Не можем да говорим за демокрация, 
за обединен народ или възход в световен мащаб, ако идеалите липсват.

Дали вече не сме изгубили каузата? Дали борбата за достойна нация 
не е нещо неосъществимо, даже банално за апатичния ни поглед? Вярваме 
ли в думите си? Не мисля, че който и да е разумен човек не иска да се 
противопостави на цунамито от безразличие, от което вече има стряскащи 
последици. Ако някой иска да се върне назад в историята, в мрачното минало, 
в пещерите преди цивилизацията, нека затвори очи. Ако някой българин 
иска да живее в робство (каквото и да е то), нека си мълчи кротко, но и да не 
очаква нищо от обществото. Вярата в доброто у хората и разума никога няма 
да изчезне. Вярата, че мигът, в който народът отново ще възстанови основите 
на нацията, е много, много близо до настоящето. Вярваме, защото сме млади 
и имаме идеали.
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Мая НИКОЛОВА, 11. г

Талантът като изпитание
«Талантът е искра, с която обикновено човек запалва себе си, осветявайки 

със собствения си пожар пътя на другите». Думите са на руския историк Василий 
Ключевски, който мисли таланта като светлината, озаряваща не само твореца, а 
и всички около него. Това е дарбата да твори, да създава и да ощастливява чрез 
това, което човек притежава и таи в себе си. Това е неговата същност, белегът, 
който го отличава от другите и го прави единствен и уникален. Талантът е 
искрица, спотаена в душата на човека, която очаква да бъде запалена и да 
увлече всичко по пътя си, за да придаде цвят на иначе сивия свят, светлина, 
която ще го освети, посвети и просвети. Талантът няма само едно измерение 
или проявление, той дава много възможности човек да се развие и преоткрие, 
да хармонизира личността си.

Докоснат ли платното, художниците могат да създадат най-чудните 
картини, които оставят зрителя без дъх. Певците, с мелодичния си и прекрасен 
глас, карат публиката да настръхва и я увличат в затрогващата историята, 
разказана от песента и от тях самите. Писателят притежава способността да 
създаде един изцяло нов свят, наситен с емоции и приключения, които потапят 
читателя в своите дълбини и веднъж докоснал се до тях, той вече не гледа на 
собствения си свят по същия начин. Една балерина с леките си движения по 
сцената може да разтупти сърцето на зрителя, да го накара в края на концерта 
да стане на крака и да ръкопляска с всичка сила не само защото уважава нейния 
труд, а защото се възхищава истински на това, което тя може да постигне само 
с един танц. Възможни са още много примери за това, което е талантът, но 
думите стават излишни там, където присъства магията. Щом човек я открие 
веднъж, тя завладява цялата му същност.

Както в живота има множество спънки и падения, така и божият дар 
в нас крие изненади и изпитания. От една страна, човек трябва да развива 
всеотдайно таланта си, да го покаже пред света, но от друга, трябва да бъде 
готов другите да не го приемат и дори да го критикуват. Да преследваш мечтата 
си и да отстояваш дарбата си, само по себе си е трудна задача, защото в лицето 
на околните може да се прояви неразбиране. Много често това е най-голямата 
бариера и най-трудно преодолимото препятствие за твореца. Той трябва да 
пребори себе си, но заедно с това и останалите. Има хора, които не могат да 
престъпят отвъд тази граница, които се страхуват да бъдат себе си и да покажат 
своите заложби. Плаши ги отхвърлянето или че това, което притежават, ще 
остане неразбрано. Дори съществуват и такива, които не вярват, че с талант 
може да се преуспее в живота, защото хората били казали, че цигулар къща не 
храни.
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Някои творци се страхуват от собствения си талант. Те знаят, че са добри 
в нещо, но не си позволяват нито да му се отдадат, нито да признаят, че крият 
истинска дарба. Те просто мислят, че са едни от многото, които се справят 
добре във въпросното умение. Плашат се от своята уникалност и различност, 
талантът им ще ги открои от другите, ще се сблъскат с тяхното внимание, 
възможно одобрение или напротив — с тяхното неприемане. Предпочитат 
да останат скрити, защото сами не вярват в това, което могат да постигнат, а 
заплахата от провал ги спира да се разкрият.

Талантът може да бъде и изпепеляващ пожар. Дори той самият е 
способен да се превърне в пречка за осъществяването на мечтата да се създаде 
нещо единствено и неповторимо. Но както всяко богатство, така и талантът 
може да бъде много коварен. Той обладава носителя си, започва да го задушава 
като дима от преминалия наскоро пожар. Той не е повече светлината, която 
озарява всичко, а е зараждаща се тъмнина, която носи със себе си страх, болка и 
душевна празнота. Талантът изпитва нуждата да владее света на твореца, който 
трябва да е готов на изключителна отдаденост, а понякога и на себеотрицание. 
Той има нужда от цялото му внимание, всичко друго трябва да остане на заден 
план — семейството, приятелите, любовта. Много хора, погълнати до такава 
степен от преследването на една мечта с цел тя да се осъществи, забравят 
всичко друго и това се превръща в единственият смисъл на живота им. За тях 
съществуват единствено платното, пианото, клавиатурата…

Въпреки препятствията, които в даден момент се появяват по пътя към 
върха, не мисля, че талантът може да бъде представен като тъмнина и нещо 
погубващо. Някъде зад всичко, което е, остава скрита една малко опасна черна 
страна, чието проявление зависи само от този, който е дарен с това богатство. 
Ако той съумее да заживее в хармония с него, да прескочи границите, които 
му налага, и намери баланса 
между творчеството си и 
живеенето си в една общност, 
то тогава тази тъмнина, в която 
всъщност се крият хиляди 
звезди, ще бъде просто една 
точица, едно облаче, което 
няма да скрие яркото слънце.
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Почит към
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Гергана МИНЕВА, 11. е

Седем педи над земята
На толкова виси Апостола. На такава височина увисва той на «черно 

бесило» «край град София» преди 144 години. Безнадеждна и скръбна остава 
след неговата смърт родината. Плачът изпълва цялото родно пространство, 
превърнато в територия на ледени вихри, студ и мраз. Текстът на Ботевата 
елегия «Обесването на Васил Левски» е безсмъртен словесен паметник, 
съграден от един гениален поет за друг гениален деец на нашето Възраждане. 
Тази творба е пример, че чрез елегични тонове може да се изрази обич, памет 
и преклонение към необикновената личност на Апостола, спомена за когото 
свързваме с весел нрав, песен и нечут характер.

Левски живее в съзнанието на всеки един от нас. Той се е превърнал в 
мит, в който искаме да вярваме. Извървял е своя път достойно и на бесилото 
(неговата Голгота) е постигнал себе си в жертвена смърт.

Но защо тогава през последните дни на своя живот (декември, 1872 
г.), на една от последните страници на своето джобно тефтерче Левски е 
написал една самотна дума: Народе????

Почуда ли е това?
Изненада?
Недоумение?
Или ужас?
Питал ли е нещо народа? Какво го е питал? Кой ще отговори?
Тези въпросителни и днес висят в съвестта ни като бесилки. Дякон 

Левски и днес е сред нас, тревожи мислите ни, не ни дава покой и все пита:
Пазите ли чиста и свята демократската република?

Братя и равни ли сте помежду си?
Обичате ли онзи, дето ще ви покаже грешките?

Има ли още робски души в свободното ми отечество?
Седем педи над българската земя виси Апостола на свободата и винаги 

ще си остане там. Той е нашата съвест. Той е нашата доблест. Той ни е нужен 
като ориентир за достойно поведение. Така той ще бъде винаги сред нас и 
така ще продължава да минава през българското време. От него знаем, че 
«Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме».
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Иванина ДАНЕВА, 11. е

Седем педи над земята
Всеки народ има своите герои. Има ги и нашият. В пантеона на най-

почитаните, дарени с ореола на безсмъртието, е и Васил Левски. В нашата 
нова история няма друга личност, която така да респектира и да вълнува 
нацията. Във всяко българско сърце живее паметта за него. Всяко дете започва 
да учи българската история с неговото име. Той е личност, надрасла времето 
си и постигнала вечността.

Неслучайно народът избира да почита подвига на Левски в деня след 
неговата смърт — 19 февруари 1873 г. Това е сред малкото дати в националния 
ни исторически календар, които ни обединяват и които ни дават основание 
не само да си припомним последните мигове от живота на Васил Левски, но 
и да погледнем към самите себе си, за да осмислим извървения от народа ни 
път, да потърсим ориентир за онова, което сме постигнали или пропуснали.

И ето вече 145 години от онзи февруарски вторник, когато в 
покрайнините на тогавашна София, под виковете и ругатните на събраната 
по заповед на Мазхар паша тълпа, геният на националната ни революция 
Васил Иванов Кунчев приема причастието си от поп Тодор с думите «Всичко, 
каквото съм сторил, сторих го за Отечеството», след което е обесен от своите 
палачи. Минават години, десетилетия, а обесеният е все там — седем педи 
над българската земя.

Седем педи над земята… Това е границата между живота и смъртта. 
Апостола на свободата остава там, защото неговата най-важна житейска 
задача е неизпълнена. Мисля си, че и числото, маркиращо това разстояние, 
не е случайно. Сакралното число 7 показва завършеност на земното битие, 
то се свързва и с вечността.

Разсъждавайки за смисъла на героичния живот и трагичната му смърт, 
обръщам поглед към времето, в което живее Апостола. Време на хаос, 
безсилие, апатия и предателство. И виждам, че не само героят — борец за 
свобода, се намира на седем педи над земята. Цялото българско общество, 
макар и непряко, виси на примката на същото бесило. Безчестието подлага 
на изпитание както отделната личност, така и целия народ. А не е ли това 
сигурна смърт за него, след като се е оказал неспособен да защити и опази 
своите най-ценни чеда? Така е било тогава, преди 145 години…

А каква е ситуацията днес? Да, ние живеем в един цивилизован и 
демократичен свят. В този свят всеки българин има права и свободи, които 
отстоява. Но това ли е «чистата и свята република», за която мечтае Левски? 
За какви идеали може да става дума в държава, в която престъпници тънат в 
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лукс и се разхождат на свобода, а честният обикновен българин не знае как 
да опази дома си, как да изхрани и изучи децата си? Къде и защо изгубихме 
любородието си? На какво бъдеще да се надяваме, когато нацията ни се топи, 
а много българи предпочитат да се реализират далеч от родината? Силна и 
независима ли е днес нашата България?

Сякаш 145 години по-късно отново сме на бесилото — на седем педи 
над земята, между живота и смъртта, всички ние — съвременните българи. И 
хубавото е, че все повече са хората, които го осъзнават. Точно те са способни 
да променят съдбата на родината ни, както е направил и Левски преди 145 
години. Един народ, който е висял на бесилото на позора и провала и се е 
спасил веднъж, ще може и втори път, защото това е заложено в кръвта му. 
Увереността и духовната сила са ни завещани и трябва да ги отстояваме. Ако 
се научим да гледаме на настоящето през очите на Апостола, ако се опитаме 
да съизмерим делата си с неговите, препятствията, които срещаме по пътя 
си напред, няма да изглеждат толкова непреодолими, а мечтите ни за един 
по-справедлив и хуманен свят ще станат напълно достижими. Всичко зависи 
от нас самите.

Неговото пътуване през българското време не е завършило. Поискаме 
ли, ще съзрем следи от стъпките му навсякъде. Той е тук, сред нас. Говори на 
всяко поколение какъв е смисълът на живота му. Помага му да изправи глава 
и да продължи напред. В този смисъл Апостола присъства и ще присъства 
в живота ни. И ако чувстваме силно и отговорно тежестта на българската си 
принадлежност, то е, защото Апостола виси във всеки от нас със страшна 
сила!
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Фрагменти от есета върху Вазовия разказ «Дядо Йоцо гледа»

«Де е българското?»
Елиан, 11. г: Творбата на Вазов разказва за годините, когато един млад 

народ търси мястото си в света, но и себе си. Дядо Йоцо вижда знаците на 
«новото царство», в душата му «свети слънце», защото слепотата освобождава 
героя от оковите на отчаянието на другите «тъмни умове». След «дългата 
нощ» свободата се представя като чудо, което кара душата да ликува. Армия, 
железница, социални структури, български институции — свободата е тук, 
това са факти, но само старецът вижда смисъла им.

Блага, 11. и: Дядо Йоцо е питащият човек, непрестанно търсещият 
родното, а самият въпрос свидетелства за това, че контурите на своето в края 
на века се размиват; че възрожденският идеал не се състоява. Преплитат 
се два образа — идеализираният и сегашният. Във въображението на 
незрящия старец се ражда образът на освободеното отечество. Другият 
образ е прозрачен — все същата мизерия, война, политически кризи — все 
видимости, които угнетяват. Победен от всекидневното, светът на виждащите 
е непоносим за сетивата. В разказа на Вазов, както и в настоящето, в слепци 
се превръщат онези, които са изгубили способността си да мечтаят и да се 
вълнуват от идеали — така светът става едноизмерен. Чудодейно придобил 
вътрешно зрение, дядо Йоцо е озарен от светлината на своите прозрения. 
Слепотата се оказва дар. (…) За другите той е чудак, «луд», чужденец, но той 
проумява «българското». Луди ли са тези, които вярват? Чудаци ли са тези, 
които «познават» своето като ценност? Тревожно е, че българското изглежда 
за българите все по-проблематично. В днешно време хората, които стигат до 
отговор на въпроса, са все по-малко… Все повече хора избират да затворят 
очите си, вместо да изтърпят цялата болка и разочарованието от реалността. 
Посланието на разказа трябва да стигне до нас, потомците — да опазим 
трудната вяра на предшествениците си, че промяната е възможна. Всъщност 
ти знаеш ли де е българското?

Теодор, 11. и: За героя на Вазов материалното отива на заден план, 
остава чистият и неугасващ копнеж по свободата на родината. Символите 
на автономност буквално разтреперват стареца от радост. Тъкмо в силните 
му емоции виждам какво значи българското и къде е то за един ослепял, 
но прогледнал за истинското човек. Другите с лека ръка пренебрегват 
символиката на малките неща, което е и днешен проблем в търсенето на 
българското. Ако свободата и българското тогава са обратното на турското 
иго, сега няма антипод на ежедневното българско. Ако тогава чуждият 
потиска българското (език, свободата на избор), то сега сами потискаме 
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себе си. Ако мястото на българското е в сърцето, тогава там е желанието 
за свобода и преследването на тази цел. Днес сме един разединен народ, 
защото в сърцето на всеки от нас стои нещо различно. Няма го общия враг 
(ужасно е, че това ни обединява), нито общата цел за постигане. Българското 
е дълбоко скрито под лаврите, върху които спим. За да се развием като нация, 
трябва да гледаме не само себе си, а и ближния. Не е достатъчна тлеещата 
и притопляна по празници национална гордост. Нужни са нова смелост и 
ново желание за сътворение.

Ива, 11. д: Малко е нужно на човек, за да открие смисъла на родното. 
Българското е в нас — в упоритостта и великодушието ни, в кръвта, която тече 
във вените ни, независимо дали сме във или извън родината си. Половината 
свят пише с българската кирилица, български глас звучи в космоса. Вместо 
да ходим по ваканции в чужбина, да потърсим някое прелестно местенце в 
родината си. И като дядо Йоцо да вярваме, че който търси, намира.

Росен, 11. г: За мен българското е навсякъде, където има и един 
българин, говорещ езика ни, и един българин, почитащ обичаите и 
традициите ни. Те са непреходни и за тях не са нужни очи, а сърце. Сигурен 
съм, че всеки българин, живеещ в чужбина, сънува на български. Сигурен 
съм, че в съзнанието му изплуват картини от родния край и образите на 
любимите хора и тогава усмивка грее на лицето, както при дядо Йоцо.

Петя, 11. г.: Поколения наред се питат «Де е българското?». Въпросите 
стават по-тежки и все по-тъжни, а отговорите не лекуват, а ни причиняват 
повече болка. Има ли българското ясни граници на геополитическата карта, 
ще го разпознаем ли на улицата, можем ли да го измерим, просто ДНК ли 

е, мироглед или нещо, което се докосва и 
чува? Българинът Х е отгледал децата си, 
образовал ги е в чужбина, там те са създали 
семейства, връщат се веднъж в годината. 
Господинът чете английска класика, купува 
си немска кола, слуша корейска музика, 
обича китайска кухня, гледа американски 
сериали, седнал в италиански фотьойл. В 
тази картинка българското липсва. Но на 
Трети март г-н Х ще развее българското 
знаме, химнът ще го изправи на крака, 
звукът на каба гайдите го кара да настръхне, 
сърцето му се облива в топлина. Българското 
не е в това, което виждаме, а е вътре в нас — 
нематериално, невидимо и неотнимаемо.
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Нощта на зрящите, денят на слепия
Михаела, 11. и: Физическият недъг на дядо Йоцо не може да спре 

развълнуваното му въображение да рисува картина след картина — това е 
неговият ден, по-светъл и по-красив от нощта на зрящите, неспособни да 
преживеят идеалното, живеещи в духовна нищета и слепота. А как живеем 
днес? Залутани в своя делник, не пропускаме ли да видим същественото?

Надежда, 11. и: За слепия светът не е такъв, какъвто изглежда, а такъв, 
какъвто го сътвори в своите представи. Слепотата е проклятие, но и дар; 
обреченост на живот във вечен мрак, но и възможност за друго виждане. 
Дали ужасът е заради вечния мрак, или е породен от страха да дадем 
простор на въображението си? Единственото, по-страшно от това да не 
виждаш нищо, е да виждаш само лошото. Не е нужно да ослепяваме, за да 
стигнем до истината. Да се радваме на малките неща, защото, докато чакаме 
грандиозното, пропускаме живота.

Ивелина, 11. д: Творбата представя дядо Йоцо като мъдрец, защото 
той може да прозре зад обвивката, да види скритото за очите. България е 
вече свободна държава и другите мислят, че с това битките са свършили. 
Българският дух залинява, защото всеки очаква някой друг да се заеме с 
проблемите. И в днешно време невиждащите същността са нещастни и 
не могат да се насладят на живота. Онези, които успяват да прозрат отвъд 
очевидното, да оценят и дребните неща от ежедневието, се чувстват 
удовлетворени.

Андрея, 11. и: Не можем да намерим щастието с очите си. Търсим 
навсякъде, оглеждаме всяко ъгълче на живота, но го няма. Може би някъде 
грешим? Дали в това къде търсим, какво търсим или как го търсим? Да 
затворим очи и да потърсим отново. Как незрящият разбира дали е ден или 
нощ? От него зависи как ще усеща света — тъжен или щастлив, мрачен или 
светъл. Той стои по-високо от нас, зрящите. Ние виждаме надалеко, но той 
вижда надълбоко. Ние виждаме опаковката, той вниква в съдържанието. 
Дядо Йоцо е щастлив не защото ще може да пътува с железницата, а защото 
тя е знак на свободната и силна държава. Но ние живеем на тъмно, защото 
чувствата не се виждат. Иначе всеки би могъл да ги разчете. А така — само 
този, който истински се вълнува от душата ни, ще го направи — не с очи, а 
със сърце.
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Предразсъдъците ни правят слепи
Мила, 11. г: Твърде често допускаме негативни въздействия да 

управляват живота ни. Дори не осъзнаваме кое по-точно контролира 
мислите и действията ни, и се оставяме подвластни на клишета и стереотипи 
на мислене. Заради съня на разума заблудите ни връхлитат «преди 
разсъдъка» и изпускаме толкова много от живота. Предубежденията ни 
налагат ограничения, вкарват мисленето ни в отработени реакции и избори. 
Изправени пред трудности, се отказваме да мислим и се поддаваме на готови 
модели, за да намерим бързо и лесно решение. Предразсъдъците стават 
трайни, кодират се в съзнанието ни, свикваме с тях и преставаме да виждаме 
истинското, карат ни да забравим, че има възможност за промяна. И дядо-
Йоцовите съселяни са победени от навика да бъдат нещастни. Те не усещат 
свободата по начина, по който са си я представяли, и не могат да отворят 
очите си за големия смисъл на свободния живот. Предразсъдъците така са ги 
сковали, че не им позволяват да имат даскал, без да имат школо, да имат поп 
без черква, а истината е, че сградата не дава нито учението, нито вярата, но 
те не могат да го прозрат.

Гергана, 11. д: Макар и свободни, съселяните на дядо Йоцо не могат 
да излязат от блатото на робския манталитет. Недоволни, неоценяващи, 
бездушни, навикнали да живеят в нещастие и сивота, остават слепи за новото. 
Предразсъдъците са причина за много неизживени радости. Не бива да 
съдим света и хората само по онова, което е отвън, книгата няма само корици. 
Често не осъзнаваме заблудата си, защото не сме поискали да погледнем 
по-надълбоко. Предразсъдъците са като паразити, дошли от ограниченото 
ни мислене. Лекарството срещу тях е да се взираме внимателно, да търсим 
същността, а не да разчитаме на епитети и етикети.

Евгения, 11. д: Ежедневието ни днес е отлежала рутина, която 
мнозинството обича да прави по-интересна, като й намира кусури. По навик 
гледаме скептично, без да си даваме сметка, че точно в малките неща се крие 
истинското щастие; че понякога в подредеността и «умерената» монотонност 
на живота можем да намерим желаната хармония и уюта. Вазовият герой 
е своеобразно въплъщение на малкия човек с голямо сърце, който отваря 
душата и съзнанието си за позитивните страни на живота. Той не се оставя 
апатията на бита да го погълне или да го хвърли в безсмислени разговори. 
Вечното недоволство, грандиозните очаквания и прекомерните желания не 
замъгляват ли зрението и преценките ни? Искаме още и още, без да сме дали 
достатъчно, без да усетим умората, а после прекрасното чувство, че трудът 
ни се възнаграждава. Земеделците се радват на реколтата си, защото зиме 
и лете се грижат за градината си, животновъдите отглеждат с много труд и 
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привързаност животните си. Дядо Йоцо е отворил сърцето и сетивата си 
за българското и го обгрижва с много любов и вяра — така, както майките 
и бащите даряват с безкрайна обич и подкрепа децата си. Той се радва на 
порасналото българско. За наше щастие, мечтите на предците ни са се 
сбъднали и ние живеем един по-добър живот. Лошо има навсякъде около 
нас, но не бива да сме черногледи и да ослепяваме за доброто. Да гледаме на 
живота без отровата на предразсъдъците, а със сърцето и душата си.

Катерина, 11. д: Слепотата на дядо Йоцо му помага да затвори в 
себе си един свят, който има преди всичко духовни измерения. Сякаш 
той е единственият, съхранил ненакърнени надеждите и копнежите на 
възрожденския свят, единствен той разчита знаците на новото българско. 
И днес в нашия свят откриваме хиляди «зрящи нещастни». Когато някой 
каже «Отвори си очите!», означава да погледнеш по-надълбоко, да осъзнаеш. 
Животът не ни предлага готови истини, трябва сами да стигнем до същностите, 
сами да се научим да намираме отговорите, за да имаме пълноценно битие. 
Не е трудно да се досетим защо мнозинството отказва да прогледне и живее 
в бездуховността и горчивите ежедневни разочарования. Реалността убива 
мечтите ни, сивотата й ни спира да изживеем радостта от хубавото, случващо 
се около нас, да видим смисъла. Мечтаенето е вяра, а виждането — спасение. 
Животът е най-ярката дъга, да не ослепяваме за цветовете й.

Истински щастлив е не обичаният, а обичащият; 
не дареният, а даряващият

Мая, 11. г: Дядо Йоцо е даряващият радостта. Стои всеки ден на 
скалата, гледа усмихнато свободна България и изпитва «детинска радост», 
неприсъща и неразбираема за окатите. Той е лишеният от зрение, но дарява 
очи на слепите духом за невидимото. Щастието невинаги се крие в това да 
бъдеш обичан, а да си обичащият и даряващият. Споделяйки доброто, човек 
дарява искрица топлина. В това е истинското щастие — да си способен да 
даваш, без да очакваш нищо в замяна.

Радослав, 11. и: За дядо Йоцо свободата става синоним на 
българското. Той е щастлив, защото успява да провиди с душата си промяната. 
Слепотата му го отделя от материалния свят, носещ само делнични грижи, 
разочарования и огорчения на тези, които виждат. Но не те, а той вижда 
«българското», защото неговата душа не се погребва в мрака, на който го 
обрича ослепяването. Мисля, че българинът трябва да се пребори със себе 
си, за да се докосне до истински българското днес. Да се научи да гледа и със 
сърцето си. В объркания си свят сме подвластни на видимото, но има хора, 
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които успяват да погледнат надълбоко — можем да си помагаме, да бъдем 
единни, да се стремим към благото на всички. Героят на Вазов е щастлив, 
защото обича. Не дареният, а даряващият преживява духовната радост. Сега 
България е свободна, но българинът не е щастлив точно защото не сме 
слепи и не можем да затворим очи пред фактите от реалността…

Може ли свободата да бъде бреме?
Александрина, 11. г: Чистите сълзи, отронили се от очите на 

дядо Йоцо, са доказателство за радостта и вълнението от докосването до 
свободата. Те са знаци на душевния катарзис, на дълго чаканото очистване 
от мъките и теглата. Свободата не е бреме за хората, които са изгубили много 
за постигането й. Лесните победи се забравят бързо, а трудният път прави 
наградата сладка и удовлетворяваща духа. Свободата става бреме, когато се 
осъзнаят отговорностите. Българинът я приема като даденост, с равнодушие 
и неразбиране. Свободата плаши, защото изисква отдаденост и не по-малко 
жертви от преди. Тя е свръхценност, която се отстоява със сърцето.

Йована, 11. д: За дядо Йоцо свободата е преход от ада към рая, а за 
неговите съселяни — от един ад към друг, към същите неволи и сиромашия. 
За гледащите свободата е бреме, делнична даденост. Вкопчени в грижите, тя 
не предизвиква нито възхита, нито възторг. Именно дядо-Йоцовият недостиг 

се превръща в предимство 
и дар. Душата му не потъва 
в мрака, а вижда истинската 
светлина. Гледането е етап от 
сетивността и съзерцанието, 
а виждането е вникването в 
същността. Ако човек винаги 
носи в сърцето си вярата, 
надеждата и любовта, ще вижда 
светлината. Най-страшното 
наказание — да бъде сляп за 
красивото и доброто, човек 
сам си го причинява. Дори да 
не ни е дадено изпитанието 
физическа слепота, всеки от 
нас среща безброй изпитания 
в познанието на света.
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Ива РАШКОВА, 11. б

Българското в света без граници
Малко са тези като Вазовия герой дядо Йоцо, които да са виждали 

българското и вдетинени, да са го поздравявали с шапка в ръка. «Де е 
българското?» е един въпрос, който, незнайно защо, повечето българи 
избягват да си задават. Все пак — възможните отговори: народните песни 
и танците, носиите, киселото мляко, розовото масло, гербът, знамето, Стара 
планина, връх Шипка, Вазов, Ботев, Левски, Паисий, цар Симеон, Борис 
Първи, хан Крум, хан Аспарух или хан Кубрат. Традициите, материалните 
наследства, историята. Хубаво, много добре. За жалост, българинът винаги 
се обръща към миналото и там търси същността си, принадлежността си. 
Глупаво е, но винаги въздишаме по загубеното минало, но там са и славата, 
и срамът.

Днес става все по-ясно — «Чуждата кокошка е патка» е вярно твърдение. 
Младите бягат в чужбина. Децата говорят по-добре чужди езици от майчиния 
си. Масово се слуша чужда музика, гледат се чужди филми и сериали или се 
четат чужди книги. Розово масло се произвежда в Турция. Кисело мляко/ 
йогурт има навсякъде. Чужди инженери строят тунели през Стара планина. 
Да: гербът и знамето не са се променили, наши си носии само в България 
се произвеждат, но кой ги носи — старите жени и някоя и друга мома по 
фестивали и кръжоци.

Живеем в свят, задвижван от парите. Никой не те пита «Кой си?». Днес 
важният въпрос е «Купуваш или не?». Живеем във време, в което се консумират 
чужди продукти, работи се в чужди предприятия, живее се по чужди стандарти, 
приемат се чужди лекарства, обличат се чужди дрехи, танцуват се чужди танци. 
Някой ще каже: «Не, сармите, дето ще си ги направя вкъщи, са български». 
Български — с египетски ориз, албанско зеле, индийски подправки и немско 
месо. «Има дрехи, произведени в България.», ще рече друг. Ама, разбира се, с 
китайски етикети. Да плаче човек и да се смее, не от радост обаче, това ще е 
горчив смях, с мъка изтръгнат от гърдите, по-приличен на отчаян хлип или 
безгласен вик, отколкото на звънкия смях на дете.

Тъжно, съществуваме в държава без собственост, работим без пари и 
преживяваме благодарение на чужди финанси. Оцеляваме в ерата на размитите 
граници. Тези между свободата и робството, святото и долнопробното, 
помагането и изнудването, мъжа и жената, възрастните и децата, своето и 
чуждото. Щом са така заличени границите, то българското не би могло да 
бъде нито намерено, нито видяно, камо ли назовано. Може би само някой 
«честит слепец» би могъл да го напипа в мрака на днешния ден.
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Виктория ГЕНЕВА, 10. з

Възможна ли е днес любов като на 
Петрарка?

Франческо Петрарка е ренесансов поет, който показва, че човекът е 
верен на природата си и е подвластен на трепетите на своето сърце, скрито 
дори под монашеско расо. Приема духовен сан, но мисълта му остава 
светска. Петрарка излива най-съкровените пориви на любовното си чувство 
към Лаура в своите лирични изповеди, събрани в сборника «Песенник». 
Любовта е в сърцето на поета. Тя е ту най-светла радост за душата, ту смърт 
за изпепелената надежда. Сам избира пътя на любовното страдание. Така 
демонстрира свободата на ренесансовия човек да бъде себе си. Любовта си 
Петрарка споделя в 317 сонета, посветени на мадона Лаура.

През 1327 г. в полумрака на един от католическите храмове в 
Авиньон Франческо среща Лаура. Любовта пламва изведнъж. И младият 
монах на дипломатическа служба в папската резиденция остава в плен на 
най-светлото човешко чувство и след смъртта на Лаура. Обича я красиво 
и нежно, всеотдайно и страстно. Петрарка изпява най-лиричните песни на 
страдащото от любовна мъка сърце. Неговият «Песенник» става образец на 
ренесансовата любовна лирика. Сонетите му внасят изящество и красота в 
западноевропейската ренесансова литература през XIV век.

И днес, през XXI век, любовта е най-прекрасното, но и най-болезненото 
чувство, което човек може да изпита. Тя е това, което едновременно ни 
издига в облаците и ни сваля на земята с гръм и трясък. Това чувство може 
да бъде тихо и спокойно езеро от нежни емоции или изпепеляващ вулкан 
от унищожителна болка и сълзи. Каквото и да е любовта, тя предизвиква 
хиляди мисли и поражда много въпроси. Аз вярвам в силата на любовта. 
Вярвам, че тя движи света. Мисля, че любовта ни дава сили да преодолеем 
всичко, което съдбата ни поднася.

Любовта не може да се опише само с една дума. Тя е нежност, копнеж, 
светлина и радост. Не може да се обясни, не може да се сложи в рамка. Всеки 
я преживява по различен начин. Несподелената любов причинява огорчения 
и страдания. Истинската любов е прекрасна и красива. Да обичаш, значи да 
изпитваш наслада, когато гледаш, когато докосваш, когато усещаш с всичките 
си сетива човека, когото обичаш и който те обича. Истинската любов не значи 
просто да желаеш другия, а да желаеш щастието му. Дори нещо повече — да си готов 
да жертваш част от собственото си щастие за него. Истинската любов и днес означава 
всеотдайност, вярност, святост.
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Неслучайно казват, че любовта е магия — тя променя всеки, в чийто 
живот се появи. Прави човека по-добър и по-силен. Ето защо за любовта 

се е писало преди векове, пише 
се днес и ще продължава да се 
пише.

Любов с много лица като 
тази на Петрарка съществува 
и днес. Тя ни показва, че има 
смисъл във всичко, което 
избираме да правим, и че не 
трябва да се отказваме при 
първите трудности. Затова 
обичайте, мечтайте и вярвайте 
в живота, оцветен в палитрата 
на любовта!

Тя е едно голямо щастие! 
А кой не е готов да се бори за 
него? Кой?!

Натали РАДЕВА, 11. з

Аз не съм чужденец в собствената си 
родина

Аз не съм чужденец в собствената си родина, чувствам се част от 
нея. Много от вас ще си помислят, че не е вярно, че съм поредният млад 
човек, който няма представа какво всъщност значи това, че съм наивна, че 
преувеличавам, а може би дори и че съм малко глупава.

Докато бях малка, се научих да обичам «всичко българско и родно». 
Разбрах, че родината е моята родна земя, красивата природа, историята на 
моя народ. Родината — това са приятелите, семейството, близките. Тя е 
детството — щастливо и безгрижно, когато мама и тати ни водят за ръка 
през света. Родината е семейният албум, запечатал най-милите спомени. Тя е 
нашата споделена Коледа.

Замисляли ли сте се някога защо точно тук сте родени? Със 
сигурност има някаква основателна причина. Съдбата или Бог са решили 
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така. Получили сме уникална възможност. Това за всеки от нас е награда и 
привилегия. В продължение на 11 години в училище ни учеха на това. Сякаш 
обществото искаше да ни предпази от другото, което аз виждам днес, когато 
вече пораснах. А то не е никак лицеприятно.

Виждам тъжни хора, отиващи на работата, която не само не е добре 
заплатена, но която те така или иначе не харесват. Виждам умората в очите 
им, виждам загриженост, тревога. Притеснени са може би за децата си, които 
няма кой да гледа, а те няма как повече да отсъстват от работа. Виждам гневни 
и озлобени хора, които избухват за най-дребното нещо. Виждам напълно 
деградирало младо поколение, което мисли само как да изпуши една цигара, 
да наругае някой учител, а защо не и цялото училище, да отиде на поредния 
купон без абсолютно никакви задръжки, да се напие… пък после да става 
каквото ще.

Виждам държава, която не улеснява живота на обикновения човек. 
Реформите в здравеопазването и образованието на години са по-стари 
от мен, а още не са приключили. Бездомните кучета и бездомните хора, 
изхвърленият през терасата боклук и нерегламентираните сметища, 
отрицателният демографски прираст, ало-измамниците, побоят над деца в 
домовете за отглеждане — всичко това е само малка част от проблемите ни 
днес. Държавата не помага, за да се решат.

Виждам всичко това и продължавам да искам да живея в България. 
Убедена съм, че навсякъде има проблеми, просто трябва да се научим да 
обичаме родината си дори и с нейните недостатъци. Не осъждам връстниците 
си, избрали да живеят в чужбина. Мисля, че трябва да има и такива като 
мен, избрали България. Някой трябва да остане да живее тук, да се грижи 
за домовете на нашите родителите, да посещава след време гробовете им. 
Някой трябва да е готов да плати цената на своя патриотизъм. Да работи за 
ниска заплата. Да живее в панелка. Но да стъпва по земята, която дедите му са 
завещали! Ето затова тук е моето мястото!

Аз ще остана в България. Ще завърша средното си образование тук. 
Ще уча в български университет и ще го завърша. Ще бъда тук всяка Нова 
година, Бъдни вечер и Коледа. Ще празнувам рождените дни на брат си, 
майка си и баща си. Ще споделям живота си с приятелите и близките си 
хора. Ще създам семейство тук. Ще науча децата си да ценят и малките неща 
в живота. Ще работя тук и ще направя всичко по силите си, за да променя 
нещо. Дали ще успея — не зная, но знам, че ако един ден всичко си дойде на 
мястото, то ще е било и заради хора като мен — имащи желание да действат. 
Ще остана, за да давам на своята родина, а не да получавам от нея. Защото аз 
не съм гостенин или чужденец в собствената си родина. Аз съм стопанинът 
на тази земя! Това е.
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Усмихнат прочит на 
греха
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Вариации на тема «В кръговете на ада…», вдъхновени
(естествено) от Данте

Мануела АТАНАСОВА, 10. в
В ада съм. Тук не ми харесва особено. Престоят ми е разделен на смени. 

Преминавам от един кръг в друг… Ха-ха, питате се защо? Сега ще ви изясня: 
когато срещнах демона Минос (много забавен тип, между другото, хареса 
ми), той, милият, не успя да прецени кой кръг заслужава моето височайше 
присъствие, затова удостои с него няколко души. Аз все още смятам, че 
трябва да седя в Райската градина с чаша червено вино в ръка, но уви… Така, 
отплеснах се, а програмата ми е много заета — понеделник и четвъртък бутам 
камъни в една посока и се опитвам да преборя конкуренцията в Четвърти 
кръг, вторник и неделя съм на солариум и парни бани — седя в един гроб 
и горя в Шести кръг, сряда и петък вървя назад (чувала съм, че е полезно за 
ахилеса) в четвърта яма на Осми кръг, а четвъртък и събота съм пак в Осми 
кръг, ама в десета яма. Все още смятам, че заслужавам поне един шофьор 
да ме превозва от кръг в кръг… Не стига, че се разкарвам постоянно, пък и 
сама да се придвижвам, и то с лифт! Никога не съм смятала, че такава важна 
персона, която е постигнала толкова много в живота си, е принудена да 
търпи такова неуважение! Позор! Както и да е, ако продължавам в същия дух, 
ще вземат да ме сложат в още един кръг.

Ако смятате, че съм голяма грешница, лъжете се. Живях си съвсем, 
съвсем нормално. Всяка неделя правех закуска, веднъж в месеца си изчиствах 
стаята, почти всеки ден взимах децата от училище, помагах на роднините си 
с всичко, бях любяща съпруга и баба. Всичко беше супер. Е, разбира се, като 
всеки един човек и аз купонясвах, поради което отидох в Шести кръг, но в 
някои случаи имаше последици. Ето например за осемнадесетия си рожден 
ден бях направила върховно парти. Е, поувлякох се с паричните средства. 
Мисля, че беше малко прекалено да поканя Рияна, Бийонсе и Зейн наведнъж, 
да резервирам целия хотел «Черно море» и да поръчам 5-метрова торта… 
Тогава все още не бях толкова самостоятелна и родителите ми позволиха да 
използвам тяхната кредитна карта, за което малко по-късно съжалиха.

Престоят ми в четвърта яма на Осми кръг е благодарение на познанията 
ми по астрология. Когато бях на 24, реших, че мога да гледам на ръка, кафе 
и да разкривам какво казват звездите за хората. Оказа се, че просто съм имала 
голямо въображение. Историята за това как попаднах в десета яма в Осми 
кръг, ми е любима. Беше четвъртък (мнооого добре си спомням). Имахме 
химия. Аз и моята приятелка дискутирахме важни неща, свързани с рождения 
й ден, който предстоеше след два дни. Коя как ще се облече, какво червило 
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ще сложи, кога ще отиде на маникюр — все жизненоважни момичешки 
неща. По едно време чух как някой ми споменава името — беше госпожата. 
Излязох на дъската да говоря пред всички за общата характеристика на 
химичните елементи от IV-та група. Всичко си казах като поп, но не знам 
защо учителката реши, че е грешно, и ми написа слаба оценка. Не можех да 
кажа на майка си за нея, защото нямаше да ме пусне на рождения ден. Пък и 
скриване на оценка не е кой знае какъв грях. Даже си е много хубаво, защото 
тъкмо щях да имам време да подготвя родителите си за вестта. Лошото беше, 
че госпожата искаше да види на следващия ден подписана двойката. Набутах 
се здравата! Имаше само едно решение, най-разумното. Не, не да кажа на мама 
истината, разбира се, а да се подпиша от нейно име. Ето, пак й правя услуга и 
не я занимавам с глупости. Дойде събота. Най-накрая! Всичко мина идеално, 
само че бях хванала грип за пред мама на следващия ден, защото нещо се 
случваше в стомаха ми и ме болеше главата. Всичко минаваше по плана. 
На вечеря в неделя мама се замисли, че не ми е виждала бележника от доста 
дълго време. Ужас! Да откажеш на мама нещо, бе все едно да предложиш 
на освирепял гладен лъв да се нахрани с рукола и киноа — невъзможно! 
Видя двойката. Настъпи Третата световна война. Мама бе Германия, а аз — 
Полша. Тя победи и аз останах под домашен арест за цели пет седмици. 
Мисля, че мама преувеличи. Аз се грижех за нея — да не я натоварвам, пък 
тя… Знам, че е непочтено да лъжеш, но лъжата ми беше благородна.

Ако схванахте защо обикалям из кръговете на ада, ще ви помоля да 
ми изпратите имейл с мнението си на thegirlfromhell@gmail.com, защото аз 
все още не си намирам грешките… Честно казано, според мен повече ми 
подхожда да полегна в някое релаксиращо джакузи в рая…
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Митра ДИМИТРОВА, 10. в
В днешно време всеки прави каквото си иска, без да му пука за 

последствията след смъртта. И аз, както повечето хора, не се бях замисляла 
за съществуването на по-висша сила от парите и лукса. Но ето, че ми се 
наложи да си променя мнението. Оказа се, че наистина има нещо, наречено 
ад, и аз имах честта преждевременно да се запозная с гостоприемството му. И 
не, не си мислете, че някога съм се оставяла на желанието да открадна онази 
чанта на “Celine”, която не можех да си позволя, нито пък някога съм лъгала 
приятелката си, че новата прическа й отива… Дори не се скарах с онази 
привидно миловидна бабичка, която ме изблъска през вратата на автобуса 
право на тротоара, в опита си да не закъснее за поредния епизод на «Твоят 
мой живот».

И въпреки изключително праведния ми живот не можах да се размина 
с царството на грешниците. Единственият ми недостатък беше, че обичам 
качествените неща. Нима това е престъпление? Самата Коко Шанел казва, 
че най-хубавите неща в живота са безплатни, а вторите най-хубави са много 
скъпи. Така де, да кажем, че понякога давах много пари за неща, които не 
ми бяха необходими, и накрая сметките все не ми излизаха. Точен пример 
за това е, че веднъж ми се наложи да изкарам две седмици без ток поради 
просрочени задължения, но за сметка на това имах причина да използвам 
невероятните ароматни свещи, доставени от Тайланд за скромната сума от 
500 лв.

И така, в един обикновен ден, отивайки в новото соларно студио в 
мола за опресняване на тена, нещата се преобърнаха. Държах в едната си 
ръка второто за деня лате от Costa kafe, а в другата — телефона, опитвайки 
се да пробутам поредното извинение пред банковата служителка за 
двумесечното забавяне на плащането на трите от десетте ми кредитни карти, 
когато дванадесетсантиметровото ми токче се заклещи между секторите на 
ескалатора. И преди да успея да се замисля за неколкохилядната загуба на 
новата ми «Louboutin», изведнъж се озовах в средата на полукръгла пътека, 
заобиколена от сенки. Бързо се отърсих от шока и объркването и попитах 
къде се намирам. Една от сенките ме осветли: «В четвъртия кръг на Дантевия 
ад, мила».

Това беше кръгът на разсипниците (като моя милост) и скъперниците, 
така добре познат ми от уроците по литература. И в този момент от нищото 
се появи огледало. С надежда се засилих към него, уви само за да осъзная, че 
няма и помен от голямата част похарчено приживе. Вместо в маркова рокля 
бях издокарана в класически конопен чувал с изрязани дупки за главата 
и ръцете. На местата на липсващите ми обувки се открояваха стъпала, 
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невиждали педикюр от години. Накратко, при вида на тази очарователна 
гледка, достойна за моите най-страшни кошмари, аз изведнъж си дадох 
сметка всъщност колко безсмислен е животът ми. В този момент се събудих 
— в края на ескалатора, заобиколена от загрижени хора. Бях получила 
просветление! Ограничих разкрасителните процедури и ежедневните си 
покупки до минимум. Но не това беше целта. Истината е, че каквото и да 
правим, колкото и да се стараем, все пак в нещо ще съгрешим. А трябва да се 
наслаждаваме на живота, понеже, колкото и да сме праведни, не можем да сме 
перфектни. Както някой някога е казал: «Човешко е да се греши!».

Алексей ФЬОДОРОВ, 10. д
Едно лято, не си спомням кога точно, да съм бил на 10–11, бях в Кубрат 

при баба и дядо. Там имах една групичка от четирима приятели и веднъж, 
докато се разхождах в парка с Николай, който бе най-големият от групата, 
видях портмоне на една пейка. Наоколо нямаше никого и аз му казах:

─ Ей, шшш, Ники, виж к`во стаа там!
По този начин и той се осведоми за наличния портфейл на пейката. 

Отиде, взе го, отвори го, вътре имаше точно 122 лева. Имаше и документи 
за самоличност. Помислихме какво да правим, след минута взехме парите — 
какво се очаква от едни хлапета — казахме си, че да го дадем в полицията — 
то туй само по филмите и новините става, айде на купона! Обадихме се на 
Гената и Митака — останалите двама, и… живот, майка!

Първо, отидохме да хапнем по една пица — там лаф моабет, кеф си 
напрайхме. След това си купихме чипсове, ама от тези вътре с вероятност да 
ти се падне банкнота. Накупихме стабилно количество, ама вътре — пара 
йок. Настана вечерно време, мислехме вече да се прибираме, но някой гений 
предложи да си купим нещо за пиене от магазина. Големият Николайчо си 
взе два «Монстъра». Помолих го да купи и на мен, а той ми отвърна:

─ Малък си, ей ти някво сокче.
Купи ми «Теди Беър» — класика за онова време. Мина половин час 

и от енергийната напитка очите на това момче почнаха да светят в червено, 
досущ като на Луцифер. На другия ден ни бяха останали малко пари, но и 
тях изгърмяхме. Като цяло това си спомням, с мъка на сърце, но факт — 
оставихме човека без пари, ужасна постъпка, заради която отворих портата 
на ада, а оттам черни криле се развяват, черепи хвърчат, мъртвите се надигат, 
придружени, разбира се, със смрад от преяждане.
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Диана ДИМИТРОВА, 10. б
То е ясно, че няма да отида в рая. Та затова реших да си избера 

подходящо местенце в ада и когато дойде моментът, не да седя и да се чудя, 
а направо да си кажа предпочитанията. Размишлявах ден и нощ кое място 
ще подхожда най-много на моята персона. Разглеждах обитателите, но най-
вече обстановката, защото, че е ад — ад е, но все пак трябва да има някои 
привлекателни нещица.

Петият кръг на ада привлече моето внимание с офертата за плуване в 
река Стикс. Супер! Разтърсих ръце и си взех еднодневна карта за пребиваване 
all inclusive. Сложих банския, шапката и очилата. Хванах ръба на брега и 
сякаш чух: «По местата! Биб!» и скочих във водата. Още докато изплувах, 
на сантиметри от лицето ми мина едно коляно. Упс! Веднага взех остър 
ляв завой. Изплувах и в момента, в който си поех въздух, видях как един 
десен прав се задава към носа ми. Опа! Светкавично далдисах само за да видя 
ритника, който по чудо ме подмина. Изплувах кашляща и търсеща някоя-
друга молекула кислород. Вече разгневена се провикнах:

— К’во става тука, бе? Ще плуваме или ще се бием?
— Ще се бием! — отвърнаха в хор гневните лица насреща ми.
— Ами така кажете, бе! — отвърнах аз и сложих боксовите ръкавици.
— Малко изпускане на парата нямаше да ми се отрази зле.

Мина ИВАНОВА, 10. в
Премигнах два-три пъти и се огледах. Всичко около мен изглеждаше 

като долнопробно хелоуинско парти. След краткото опознаване на 
неизвестното място до мен се доближи нещо нечовешко. Даде ми бланка 
и каза да я попълня. Име, години, пол и да поставя «Х» срещу седем 
съществителни. Бре, имах 7 от 7. Взимайки листа, той го погледна и 
възкликна: «Боже, колко млада, а такава грешница!». Демонът се представи 
като Жоро и спомена, че бил тук заради бурното си минало. Свързах нещата 
в едно и осъзнах, че съм в ада! Същия, за който учих наскоро. Само че този 
път не четях за приключенията на Данте, а бях на негово място! Усмихнах се 
сладко (всъщност приличах на настъпана шишарка) и помолих Жоро да ме 
разходи малко, преди да ме хвърли във вечните мъки. Позамисли се, ама явно 
се стресна от «чаровната» ми усмивка и се съгласи.

До трети кръг беше сравнително спокойно. В третия кръг видях Цербер, 
но реших, че не е безопасно да го галя (родила съм се с десет пръста и исках 
да си остане така). В четвъртия кръг се блъскаха, опитвайки да се избутат 
взаимно. После минахме Стикс и през краткото ни пътуване се замислих 
дали им плащат на тези демони, защото аз не бих работила в такава дупка 
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безплатно. В шести кръг неверниците ги пържеха на силен огън. Колко ли е 
сметката за парно тук с тез вечни огньове? В седмия кръг наказваха жестоко 
извършилите престъпление срещу природата и си обещах, че ако се върна, 
ще спра да късам цветя от градинката на съседката Гинка. В осмия имаше 
огромно разнообразие от грешници. Все едно си в китайски магазин за 
джунджурийки. Като стигнахме десетата яма, Жоро ми каза, че перфектното 
копиране на подписа на мама може да ме остави тук.

Така стигнахме до Луцифер. Седеше драматично на трона си и във 
всяка уста дъвчеше по един грешник (сигурно има много голям апетит, все 
пак как се хранят три усти?). Беше доста грозничък, не биха му навредили 2–3 
посещения в салон за красота. Доближих се, поздравих го, той се учуди какво 
правя при него. Поприказвахме си малко, разказа ми за тежката си работа 
и че го болят зъбите заради това, че все дъвче тия тримата. Съжалих го. И 
неговата не е лесна. Усмихнах му се и му пожелах здрави зъби и по-малко 
работа. Тогава очите му блеснаха със заслепяваща светлина и аз внезапно 
се събудих в класната стая — учителката ми крещеше, че не съм в детската 
градина, за да спя. Извиних се, обещавайки си, че повече няма да гледам 
сериали до 4 сутринта. В края на часа учителката предупреди, че другия час 
ще правим контролно върху «Ад». Доволна усмивка се изписа на лицето ми, 
защото определено щях да имам «отличен».

Христиана ТЕРНЕВА, 10. е
Тези думи виждам почти всеки ден, преди да премина през портите 

на ада — това синьо-червено измерение, в което всички ние попадаме. 
Накратко, пространството, в което се намирам, ще ви го представя като един 
много дълъг, почти безкраен тунел. Този тунел е съставен от четири врати, 
като всяка една от тях води до определена стая. За да се измъкнеш от ада, 
трябва да успееш да преминеш през всички тях.

И така, първо ще влезем през врата номер едно. Още с влизането 
се усеща смразяващ студ, който вече прониква в мозъка ти. Този кръг на 
ада е супер специален, защото е разположен на по-висока надморска 
височина. Повярвайте ми, «моя праг студен» означава, че тук парното рядко 
работи. След няколко метра може да се види как госпожа Маринова вече е 
«набелязала жертвички», както тя често обича да казва. Никой не желае да 
бъде една от жертвите, но в крайна сметка има поне две-три такива. Лично 
на мен госпожата ми напомня на Сфинкса от «Едип цар» — задава няколко 
коварни въпросчета и ако успееш да отговориш, можеш да преминеш към 
следващата стая. Останалите, ако си седим мирно и кротко и ако не се 
обаждаме (като колегата Янков), можем да преминем и без да се озоваваме 
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в стаята за наказание. Колкото до мен, с плюс или не, успявам да премина.
Идва ред на втората стая. Тук на пост е адашката. На пръв поглед е 

миловидна, но ядоса ли се, много бързо може да ти забърка един диазотен 
триоксид, който е известен със силната си токсичност. Тази стая се отличава 
със своята кристална решетка. За да я разбиеш, отново ще трябва да разчиташ 
на знанията си. Ако не знаеш от какви връзки е изградена решетката, няма 
мърдане. Досетиш ли се за какво става въпрос, ще осъзнаеш, че можеш да 
се измъкнеш с помощта на силен удар. Аз успях да разруша решетката и се 
отървах и от тази стая.

В третата стая се срещаме с госпожа Митева. Да не повярваш, тук имаш 
няколко шанса да преминеш, въпреки че се намират смелчаги, които успяват 
да ги пропилеят. Въпросите тук за тези, които не са забравили напълно 
външния свят, са по-лесни. Като цяло трябва да знаеш за различните процеси, 
екосистеми и други подобни работи, свързани с природата. Ако искаш да 
видиш бял ден отново, по-добре да си знаеш нещата. Не се залъгвайте от 
малките й размери, защото и тя много бързо може да те обсипе със своите 
киселинни въпроси. И така, разказах на госпожата за широколистните 
растения, които издържат на високи температури, за влаголюбивите животни 
и още двайсет-трийсет неща и тя ме пусна да премина.

Ето че вече 
сме в последната, 
четвърта стая. 
Вижда се 
светлина в тунела. 
След няколко 
крачки може 
да се отличи 
фигурата на 
Данте Алигиери, 
който седи и ме 
чака с усмивка. 
Подава ми нещо 
като документ, 
на който пише 
«Випуск 2020». 
Докато успея да го 
прочета докрай, 
Данте ме избута 
с всичка сила към 
светлината.
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Ванина КУЗОВА, 12. д
Първа награда на Национален конкурс за литературно творчество и 

визуални компютърни изкуства «Любовта в нас»

Повече от цяла планета
Виждам те.
Гледаш замечтано хоризонта.
Сам си. Всъщност не —
мислите са твоята компания.
Те са твой приятел,
утеха, надежда и свят.
А ти — частица въпросителна
за всеки любопитен минувач.
Не те познават. И не искат…
Луд, разсеян, странен —
това е повърхностният слой.
Под него навярно се крие
надчовешката личност —
вселена, търсеща земен покой.
На фона на всички
ти си различен.

Защо е нужно да сме еднакви?
Ти си мистерия в тяло,
звезди във мъгла,
променяш се и живееш
напук на съдби и клишета.
И аз те харесвам
тъкмо заради това —
криеш в себе си
повече от цяла планета.

Неда АТАНАСОВА, 12. г
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Йоанна ХРИСТОВА, 9. б

Днес
Обичам да слушам тишината в умовете на хората,
когато очите им гледат напред към миналото.
Както и белия шум, подсолен от вкуса на невидими сълзи;
отекващите гласове в празните сънища за спиралата;
сладкия звън на порасналите детски устни;
тропота на идващото «вчера» и изпаряващото се «утре».
Обичам дошлото «днес».

* * *

Сезони
Кой да знае, че безкраят има край?

Че без рая има рай?
Целуни ме,

прегърни ме,
но след началото на края

на безкрая,
за да остане там мойта тъжна песен
и клепачите ми да притвори есен.

О, вземи ме,
повдигни ме

и нека чуя последния камбанен звън
от църквата в снега навън.

Аз ще помня лятото,
макар и вече далече да е отлетяло то —

накрая, а след края
е началото на рая.
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Диана ДИМИТРОВА, 10.б

Моят първи сонет
Заспивам всяка вечер аз с молба —
да идва бързо този ден.
Да бъдем заедно е нашата съдба
аз със нея, но и тя със мен.

Звездите гледам в този небосвод,
по тях опитвам да гадая
кога ще бъдем заедно във тоз живот,
изпълнени да бъдем със омая.

Ще бъдем заедно едно сърце,
ще бъдем две в една душа,
ще бъдем и едно лице.

Пред хората и пред света
ще бъдем двете — давам ви гаранция —
аз и… любимата ваканция.
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Агафия ЩЕРЕВА, 10. е

***
Не хала в тая тъмна нощ без месечина,
а мъж — пленителен и смугъл — бях съзряла
и вместо с дар от златна ябълка узряла
със моето сърце в ръцете си отмина.

Сладък вкус след себе си остави — на дивата къпина,
без думи пленница ме той направи — на обич закъсняла,
все нея търся оттогава с нежност разцъфтяла,
все нея — натрапчива като аромата на жасмина.

И питам се дали ще мога пак да пея,
останала без дъх, без сили и без глас,
като свещичка восъчна да тлея?

Изтръпнала и онемяла, предавам се на мъжката му власт,
безчувствена към мисли чужди аз живея,
прегърнала единствено любовната си страст.
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По следите на 
изтеклото време
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Ванина ДИМОВА, випуск 2015

След като ми позволи да шия
Сложих конец в ухото на иглата.
Не чувам виковете ти през шева.
Любовта е жесток занаят.
Уви, шивачката следва модата.
Меря те два пъти, после кроя.
Промяната е неизбежна.
Обърни лицевата си страна.

Дърво на живота
Не съм напипвала смисъла по годишните му кръгове.

Не съм търсила концентрацията на живота си в последния от тях.
Не съм се изпращала на пътешествие дотам и обратно.

Не съм броила планините след десетата.
Не съм плела стълба от мъченици, за да стигна до целта.

Не съм извървявала радиуса два пъти.
Не съм засякла живот в периферията.

Не съм получавала писмо оттам.
Не съм усещала нищо

освен туптенето в центъра.
Но съм резонанс.

Предупреждение
Ако разрежеш самотата с нож,
преди да е узряла,
може да съсипеш хилядите, полезни за стиха,
рани.



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

44

Албена МАРАШЛИЕВА, випуск 1991, журналист

Харесано от FB :)
Разхождам Тера в гнуснобоклучавия ландшафт на междублоковите 

клоаки. Сънената ми глава гъмжи от обичайните тревожни мисли. Гледам 
в краката си, не забелязвам пролетта, която упорито си пробива път между 
нерециклираните останки от цивилизация по маршрута ни. Тук шепа 
кокичета, там наперен врабец, малко по-нагоре напъпил храст с бели 
венчелистчета. Изведнъж от нечий балкон дочувам усилващите се акорди 
на пиано, май е пиеса на Дебюси… Заслушвам се в необичайния саундтрак 
на сутринта си. Усмихва ме. Забравям за всичко. Пренася ме 30-ина години 
назад в спомените си, виждам русите си корделени плитки и пианото, над 
което сричам поредния менует. Безценно. Отново съм дете!

Спомен
Някой изял е малиновото сладко
от горния рафт на долапа.
Ще го познаеш по издутите бузи.
Вратата на старата къща
охка ритмично, докато
крадците на сребърни лъжици
изнасят семейните ценности.
А дъските на пода,
отдавна разсъхнати,
полуумрели и прокажени,
понякога се разтварят,
за да погълнат
танцуващите нощем
малки духчета.

Цветелина ЕНЧЕВА, 8. д
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Безименно
Кълбо мушици влезе през 
прозореца
стените изиграха с него
партия билярд.

Зимно
Сладоледена история разказва
зимата за лека нощ.
Небцето ми изтръпва на финала й.
А снежната кралица трепереща
бродира шалове до радиатора.
Висулки дърпат бавно
миглите ми към земята.

Януари
Има едно състояние
на фалшив покой.
Изтръгвам сърцето на часовника
и от памука правя чучело.
Оставям го да ме замества
за половин час дневно,
докато отсъствам от света
по болест.

Пролетно
В зеленият Вавилон на храстите
гущерите пишат приказки с опашки.
Когато текстът е готов,
винаги се намира някой
синигерски аранжимент.
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Диляна ФИЛИПОВА, випуск 2005

Пред буря
Пред буря е…
Пладнешка буря,
майска буря
пречупва през кръста деня на две:
първо ритъм, после аритмия.
Пред буря е
и светът има тежка аритмия —
страшно, крайно, невъобразимо,
неизмеримо, несъразмерно вълнение.
Вълнение до пръсване…
… точка… притихване… и пак бумтене…
… тласъци… бясъци… пясъци в очите на пладнето…
… вятър и кръв в страшен устрем се гонят…
… обрулени дървета — вятърът танцува безобразен на руля…
… кипариси — метрономи отмерват в мъчения бесния пулс
на неравноделната буря…
Светът има аритмия,
вълнение до пръсване,
зашеметена от плесници топлина,
сгъстен въздух,
оставен без дъх,
задушен
… тласъци… бясъци… пясъци в очите на пладнето…
… вятър и кръв в страшен устрем се гонят…

Стефания ДИМИТРОВА,
12. ж
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* * *
Лицето ти знае да се завръща в очите ми,
знае пътища дълги и скрити,
знае огъня черен, зеничен,
знае… и пак се завръща…
Разгръща се видението,
както жена разгръща хитона си
с будно сърце,
натрошени резета…
Лицето, което се завръща в очите ми,
в черния огън зеничен,
повече дни, отколкото има животът ми.
И повече дъх, отколкото има духът ми…

* * *
Само лястовиците мълчат,
притихнали в гнездата си,
защото са мъдри…

* * *
Помисъл.
По-мисъл.
По-грешна мисъл.

* * *
Изстинала.
Изтъняла.
Истинна.

* * *
Така бързо преодолявам 
разстоянията,
докато вървя и мисля —
до залез ще съм просновала 
между полюсите.

* * *
Изпръхнала.
Обръгнала.
Ad nihilum.

* * *
Паркът около църквата —
алеи от човешки съдби
неведоми…

* * *
Пових този ден във времето,
както се повива дете,
и на залез му пях…

* * *
Със старата жена
на прозореца отсреща
си чуваме мислите,
знаем си и най-мъчното…
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Лора ТЪРКОЛЕВА, випуск 2007, журналист в БНР

613
Между шамарите на цветното пране,
между консервите и празните буркани,
между цигари, кабели, пипер, кафе —
стоя в кубичността 613.
Стоя и много рядко се помръдвам.
Поемам кислород само в секундите
измежду черното и бялото пране.
Разлепям си капризно стреснатата поза
единствено в неделя, седми ден.
Тогава никой никак не пере.
Между етажите от неизпрани хора
един балкон, но няма дяволско число.
Един балкон и липсата му на прозорец.
И сянката на гълъб без крило.
Разлепям си капризно сутрешната поза,
макар че не е никак седми ден,
пера под дъжд от слънчеви куршуми.
И търся сенки в ароматното небе.
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Battery low
Диванът ме събужда. На дивана ме сърби.
Диванът ме целува и страстно ме прегръща.
И телевизора изгася. А даже май го и взриви.
Диванът ме изяжда. Не, стига Салвадор Дали.
В дивана си сънувам. В дивана съм сама.
В дивана съм в килия. Молец и самота.
Диванът ми нагарча, устата ми заши.
В дивана се заклещих и механизъм не открих,
полегнах си, запалих свещ и черепа си осветих.
Да, черепа. Не се свенете!
Нали ви казах, че Дали със хищните си канапета
до кокал ме изплюска и изпи.
Но нищо, даже ми е леко вече.
Студено е, но легна ли веднъж в дивана,
студено няма да ми е дори.
А нощно време приказки ще ви разказвам,
мелодии приспивни ще плета.
Ще майсторя криле за врани
и гайгеровите кошмари ще ловя.
Онази свещ ще догорява
в надгробния сънлив диван
и зъбците на колелото ще припяват:
«Обичам ли Дали?… Не знам.»
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Кристина СТАНКОВА, випуск 2013

Безслънчево
Острата нужда от сън,
оставила тъмна следа,
отпуска клепачите. Вън
дебне някаква зла свобода.
Ела да се сгушим в невежество.
Защо да препускаме в мрака
към някакво царство от детството?
Работа утре ни чака.
Закрий с тези плътни пердета
лукавия лъч на Луната —
в човека вселява поети.
Поетите раждат вятър,
а той за какво ли служи…

Освен птиците да подгони,
да ни простуди ненужно,
да сбърка за ден сезона…
И — стар, белобрад магьосник —
да пита дали сме будни.
Но вяра не се прахосва.
Прибирай си, старче, чудото!
Тъмно е. Дай да лягаме —
за здравето и парите.
Нищо, че само правите
имат по три от трите.
Не от безсъние, от безсмелост са
сенките под очите.

Ксения УРЕКИНА, 9. г
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За любовта
«Няма нищо сигурно в човешките отношения. Освен любовта, 

която си стои там съвсем, съвсем тихо дори когато много, много ни е 
страх. Любовта се крие от страхливци. Не от стеснителност или умора, а 
от инат. Техният инат, не нейният. Тя не води спорове. Не от несигурност 
или надменност, а от невидимо, ненаучимо себеуважение. Само понякога 
прошепва по нещо стряскащо уважително. През останалото време се 
смее. Не подигравателно, безотговорно или демонстративно, а щастливо, 
немислимо и необяснимо. Любовта не се сърди. Не от снизходителност 
или добра воля, а от присъствие. Само от присъствие. Любовта не води 
напрегнати, продължителни разговори за живота и смисъла. Тя стои, без да 
слуша, и чака. Някой да я погледне и съгласен да замълчи. Или поне да й се 
усмихне, преди отново да заговори. Не от презрение или чувство за мярка, а 
от търпение без изчакване и лимит. Любовта не поправя. И не руши. Тя само 
украсява и осмисля и разрушеното, и поправеното. Освен когато й се налага 
да се крие от страхливци. А тогава не си търси скривалища, просто става 
невидима. Като приказен герой с безгранични способности. Когато е видима 
обаче, е повече от забележителна. За любовта не се гледа, вижда се. И тя се 
вижда най-ясно на рядко гледаните места… Между белия лист и мастилото. 
Между пръстите и струните на китарата. В пространството между мислите. 
В промеждутъците на разговора. В плътния топъл допир на кожа до кожа, 
откъдето е спрял да минава дори въздухът. В мрежа от поглед, вълни, луна 
и лунна пътека. Зад всяка нова сълза. Под всяко дълго преглъщане. В очи, в 
които изчезваш, в безвремие и в душа.»
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***
Най-страшният дъжд заваля от очите ни, които помнят чии са, но 

забравят да плачат.
Небесните гръмотевици будят тези в гърдите ни и ги карат да блъскат, 

да туптят и да скачат.
В сивотата 

присвяткат убийствени 
мисли, които изпепеляват 
с внезапен удар доверието 
и на мястото му между 
самоубийство и изход 
няма друга преграда 
освен малко треперене.

Дъждът вали 
напосоки и удря бясно 
асфалта. Блъска по 

изсъхналите цветя и ги буди. Вали като последен отчаян опит за щастие — 
като безсилие, като скръб, като гняв, като лудост!

Небето плаче и мие, което ние не можем, защото имаме шанс и когато 
сме слаби; защото там има някой, дето пази живота; някой, дето да помни, 
което ние забравяме.

Реплика
Светът ни е разхвърляни парчета.
Искам да сглобявам и лекувам.
Наивно ли звучи? Или предвзето?
Наивен си, когато критикуваш.
Ще кажеш, че не пиша поетично;
че удължих една предишна фраза;
че този осми стих ми е комичен:
дете съм днес, поете, и те мразя!
Светът ни е разхвърляни парчета,
за миг сглобени в моите зеници,
за да се стичат бавно по лицето —
да капят грозни, лековити стихове.
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Велина НИКОЛАЕВА, випуск 2015

Там
«Там» — абстрактно понятие,
навяващо мъка,
разделило душата
от тялото.
«Там» е далеч,
обвито е в скука
и никак
не напомня за лятото.
«Там» е неясно уж измерение
и ясна полуда.
«Там» е парадоксът,
с който живееш.

«Там» е живот,
но си жив по принуда.
За «там» доста рядко
копнееш.
«Там» — ти си
ненаписана проза,
лед без вода
и ничий внук.
«Там» си,
обречена диагноза,
«там»,
е много далече от «тук»…

Радослав ПЕТРОВ, 8. д
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Изабела МАНОЛОВА, випуск 2015
Еднакво добра с китарата, микрофона, длетото, перото, 

въглена, четката, чашата (кафе)…
Студентка в Художествената академия, определяща себе си като 

постсюрреалист.
Любими жанрове за изразяване — размишльотини, 

изабелщини и всякакви криптомишления.

Времето е релевантно. Ако не внимаваме, можем да «изгубим» време 
така, както губим предмет. Объркване в перспективата. Синдромът «Алиса». 
Свързан с времето, пространството и мозъка. Ние създаваме време по същия 
начин, както можем и да го изгубим. Всичко е свързано с капацитета ни на 
възприятие, използван в минимални количества.

Ние се местим от една вселена в друга. Какво е това повторение на 
еднаквостта на клетките? Какво ги различава едни от други? Антиматерията 
и материята. Плътност, устройство, характер? Представете си го. 
Визуализирайте. Не мислите ли, че е устройството? Свързването на еднаквите 
клетки по различен начин. Точно това свързване кара клетките да променят 
характера си. И една спрямо друга, те се превръщат в нещо различно.

Каква е разликата между създадено и живо? Какво значи съществуване? 
Съзнанието ни определя хода на случващите се събития чрез решения. 
Крайпътни камъни, които не могат да се помръднат. Това, което е отвътре, 
отвън ли е? Какво се случва. Истории. Хора, събития. Скачане от една 
реалност в друга. Преминаване от една в друга перспектива.

Представи си следното. Стоиш в стаята си. Няма обезпокояващи 
фактори. Това е реалност А. Излезеш ли обаче от тази стая, вече не си в тази 
реалност А. Всичко се е променило — перцепцията за време и пространство. 
Вече си в реалност Б. Но дали твоята същност също е в същност Б. Или 
същността ти е константа? Всичко вибрира. Всичко се променя постоянно. 
Следователно това, което наричаме реалност, всъщност е пътуване между 
измеренията на същностите.

Какво става, когато се върнем към измерение, в което вече сме били? 
Връщаме ли се в него или създаваме ново измерение, базирано на спомени 
от последната ни визита? Как можем да наречем това? Създаване на реалност 
или преповтарянето й? Възможно ли е всъщност да се преповтори? Тогава 
какво е съмнението? Не е ли съмнението, което само по себе си е изненада, 
породено от друга реалност, която не си мислел, че е свързана с теб?

Мозъкът ни обича да свързва и навързва събитията и случките във 
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времева линия. Едно следва друго. А бъдещето, това, което предстои, вече е 
създадено в нашата времева перспектива. Вече е «вързано». Нашите мисли и 
ние вече съществуваме в тази утопия на хронологичния ред на нещата. Този 
ред е измислица. Този ред не съществува, защото ние сме го измислили. Този 
ред е декор на представление. Декор, който държи основите на вселената. 
Устоите на земята ни. Или така наречената реалност.

И съмнението или изненадата се получават в момента, в който друга 
реалност се намеси в нашата. Но как става това, ако мозъкът ни вече е 
предвидил нещо друго? Отговорът е много прост — не сме единственият 
мозък в пространството. Също така, не забравяйте, че е възможно мозъкът ни 
да е предвидил нещата, но проекцията, която получаваме за тях, да е «воала» 
на илюзията, в която съществуваме. Как сме попаднали в тази илюзия? 
Очевидно така сме родени. Ръководени от различни мозъци, вместо да 
усъвършенстваме собствения си.

Следователно, ако 
приемем, че това, което е 
проектирано на главния екран на 
възприятията ни, е как можем да 
видим през него? Не се ли появява 
тук надделяването на усещането 
над мисълта? Проникването 
през екрана, «дефлорацията» 
може да бъде осъществена само 
и единствено чрез доверяване на 
усещането ни.

В такъв случай какво е 
усещането?

Изабела МАНОЛОВА, 
випуск 2015

“Раждането на Юпитер””
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Ана-Мария СОТИРОВА, випуск 2015
студентка, Film, University of  Readig, Англия

***
В главата ми плуват риби
във води с шарена сянка.
Моите риби не мълчат,
защото знаят всичко.
Моите риби мълчат,
не знаят как да
говорят красиво.
Те вярват
в собствената си трагедия.
Те се надяват,
че в малкия им свят
любопитството към
шарената сянка
е далечно подводно ехо
отвъд цялата сол,
но все пак
съществуващо.
А в дните на романтика
дори съществено.
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***
Обречени на скитничество
в града с море без буря
с много сол, те се прегръщат.
Положили бледи тела върху
счупени пейки, с ризи от
пресъхнали листа и обувки,
които понякога сами
изчезват, защото могат да летят.
За разлика от тях, които
търсят сбръчканата ръка
на старица, отдавна
гмурнала се в същото
море, чиито води са
крехки. Не прозрачни, а
невидими, защото рибите
и русалките и раците
миролюбиво плуват без
часовници, но и без
знание за дъгата от
жълтото на слънцето и
острото на дъждовния
следобед, в който някой
скитник утолява жаждата
си с вино от нежност.
Прекалено сладко за пиене.
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Мария ДИМИТРОВА, член на Училищното настоятелство, 
мама на подрастващо франкофонче и вече завършило 

испанофилче и на нежелаещия да порасне Тервел Дългоухи 
Кокер-Шпаньолски Великолепни Мамин Златен — специалист 

по нездравословно хранене

Из «Приключенията на винаги гладния 
Тервел»

Снежни неразбирателства
Пфу! Не слушат тия хора, ще вдигна вече лапи от тях. Откакто е 

заваляло туй бялото нещо, постоянно се говори как някой се подхлъзнал, 
друг едва не паднал и как трябвало да имаш вериги на краката. Ходете на 
четири крака бе, хора, ник’ви проблеми няма да имате. Нали така?

Тая сутрин излизаме с мама. Ама вчера пече цял ден, туй бялото се 
затопи, после вечерта се заледи и сутринта стой, та гледай какви са смешни 
човеците. Аз направих к’вото трябваше и тръгнах да се прибирам. Няма 
смисъл да се разхождам — няма миризми по земята, а интересните за дъвчене 
неща са замръзнали здраво и не се отлепят. Пък и след разходката следва 
манджата, нали така?

Рязко се сетих, че двете каки са вкъщи и като нищо ще ми изядат 
гранулите. После върви лай, че не си ял — никой няма да ти повярва. И като 
драснах към къщи…

— Тервеле, ще ме събориш! — изпищя мама, ама кой да я чуе. Ще ми 
изядат гранулите, ей!

Изведнъж нещо ме дръпна и земята се разтресе. Опитах се да 
продължа, ама тцъ, не ставаше, забуксувах на едно място. Обърнах се. Мама 
се беше проснала по очи по средата на улицата. Сега ли намери, бе, жена, да 
се учиш да ходиш на четири крака. Ама нали съм добра душа — върнах се 
да й покажа как се прави.

Мама тъкмо изправяше глава. По лицето й бе залепнал лед и сняг. Я, 
намерила е нещо за ядене — възмутих се аз и наврях муцуна под лицето й да 
видя какво е.

— Тервеле, само да стана! — изръмжа мама.
— Давай, мамо, ти можеш — излаях аз и започнах да я ближа по 

лицето за подкрепа.
— Махни се, проклето псе! Цялата съм мокра!
Ааа, това ли било. Ей сега ще ти покажа как да се изсушиш. Гледай 
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сега — застанах пред лицето й аз. Разтърсваш първо ушите и като наберат 
скорост, завърташ раменете, разклащаш корема, после завърташ дупето и 
рязко изтупваш опашка. Разбра ли?

— Само да се приберем… Как ще те накажааа! — изсъска мама. — 
Ще те затворя в душкабината. Няма да те къпя, ооо неее, ще те оставя там да 
трепериш от страх, че ще пусна водата.

Айде, с’я! Няма нужда от заплахи. Ясно е, че и на четири крака не се 
справяш, ама аз какво съм виновен?

Прибрахме се, де. Полегнах да чакам наказанието, защото явно ще се 
проточи. Мама сега лъже тати по телефона как съм я бил съборил и едва не 
съм я убил. Аз? С целия съпорт, който й оказах, пак се оплаква. А двете каки 
й слагат риванол на колената. Не слушат тия хора бе, не чуват. Риванол ще 
слагат! Мамо, я се наведи и ги оближи. Ще ти мине като на куче.

Кюфтени вълнения
Щом чух вълшебната дума «кюфтета» за вечеря, мозъкът ми прещрака. 

Този път ще съм умен, ще направя перфектния план за кражба, никой няма 
да ме хване. А аз ще похапна доволно. Първо — ще се правя на разсеян, все 
едно — това, че мама почва да меси всичко в една купа, изобщо не ме вълнува. 
Дори това, че тя ми хвърля подозрителни погледи, няма да ме обиди.

— Тервеле, нищо, че съм без очила и не фиксирам добре — предупреди 
ме тя, — тебе отдалеч те забелязвам.

Мдааа, и този намек ще подмина. И аз като Карлсон съм мъж в разцвета 
на силите си и прилично дебел, няма защо да ми се натяква.

Второ — като почне мама да пържи кюфтетата, аз ще излайвам от 
време на време и тя ще забравя да брои колко кюфтета е направила. Така ще 
отмъкна, колкото успея. Трето — тя, мама, няма да ме следи неотлъчно. Все 
ще се разсее с нещо. Тогава ще бъда Тервел Светкавицата и като катерица ще 
натъпча 15–20 кюфтета в устата си. Ще си глътна като коза всичко в стомаха, 
после ще си повръщам по малко и ще си го дъвча с кеф. Речено — сторено.

Дебнах, правих се на непукист, изиграх го изключително 
незаинтересован към съдържанието в чинията. И ето — желаният времеви 
прозорец се отвори — пръсна олио от тигана, мама се завтече да си сложи 
ръката под чешмата и аз — с лъвски скок, ама от ония големите лъвски 
скокове, се прицелих в чинията и грабнах едно огромно кюфте.

Ох, париии! Изскимтях и го пуснах на мокета — кюф!
— Иии-ииий, ки-ли-ма! — изпищя мама също както, когато кара 

колата и види голяма дупка на пътя.
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Иий-мий, важното е, че не видя кюфтето. Грабнах го и хукнах. Вече 
знаех къде ще се скрия — точно под леглото на едната кака, в оня ъгъл, дето 
мама не може да ме стигне с ръка. И мляс-мляс кюфтенце… мляс…

— Дръж го! — изкрещя мама на тати. — Граблива птица такава, тоя 
път ще те простра с щипки на балкона!

И аз — хръц наляво, хоп надясно — финтирах тати и право към 
голлинията. Ударих спирачки, ама поднесох леко на ъгъла и носът ми се 
фрасна в стената.

— Квииик! — не издържах на болката аз.
— Ще ми квичиш ти, като заклано прасе ще квичиш ей сега, като 

взема точилката! — закани се мама.
Пффф, всичко давам за едно кюфте! Щото е голямо, поизстинало 

вече и тъкмо е за ядене. Докато мама се наведе, да се протегне, пък да се сети, 
че не може да ме стигне, пък да отиде за точилката — е-хе-хеее, щях да се 
облизвам вече!

Хам! — отгризах половината кюфте. Иии… го изплюх! Помирисах 
го пак и се отвратих. Излязох доброволно с клепнали уши и пораженчески 
отидох в ъгъла наказан. Огромен, чутовищен провал стана — опарен език, 
разбит нос и затвърдена лоша репутация на крадец. И всичкия този зор 
заради едно… магданозено кюфте! Nevermore!
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Елена ВЛАДОВА, випуск 1991

Неразказаната любовна история в 
гоблена от Байо

Известно е, че прочутият гоблен от Байо, който пресъздава нашествието 
на норманите в Англия и битката при Хейстингс, фатална за англичаните, е 
завършвал с още няколко метра, които са унищожени и дълго време никой не 
знаеше какво е било изобразено на тях. Историците смятаха, че изгубеното 
парче плат е разказвало за коронясването на Уилям Завоевателя или Гийом, 
както му казват французите, за крал на Англия. Съвсем наскоро обаче 
в замъка във Фалез, където ходят много туристи, запленени от личността 
на Уилям Завоевателя, който е роден там, попаднало парче ленен плат с 
избродирани сцени. Занесъл го някакъв местен фермер, който казал, че го е 
открил, разпаднало се на части, в делва, заровена в градината му. Фермерът 
бил сигурен, че парчето плат е свързано с живота на един от предците му, 
рицаря Амалрик, за когото в рода му се разказвало единствено, че се оженил 
за англичанка, но само това се знаело за него. Фермерът казал, че дори не 
знае дали случайно няма братовчеди в Англия, и много ще се радва да научи 
истината.

Историците в Нормандия много внимателно реставрирали късовете 
плат, залепили ги и ги почистили с най-съвременни препарати, рекламирани 
от водещите медии, и разчели върху плата две имена — Амалрик и Алдита. Те 
бързо се свързали със своите английски колеги, специализирани в периода 
от историята за нашествието на норманите в Англия, и вкупом всички се 
захванали за работа. Поровили из старите архиви и разкрили, че парчето 
плат с дължина два метра и широчина петдесет сантиметра напълно отговаря 
на размерите на прочутия гоблен от Байо и следователно няма никаква 
причина да не е неговата изгубена част. Ето какво разказва тя, въз основа на 
бродериите и подкрепена със запазените исторически свидетелства.

След коронясването на Уилям Завоевателя за крал на Англия през 
1066 година (церемонията е изобразена на изгубеното парче плат), много 
негови рицари тръгнали да си търсят жени англичанки. Бедата била там, че 
норманите не говорели английски, а англичанките френски. Но за любовта 
пречки няма, още повече езикови, и така се срещнали Амалрик, верен 
рицар на Уилям Завоевателя, и английската селянка Алдита. Тя не била чак 
толкова бедна, защото имала къщичка с двор и пет прасета, избродирани 
върху плата. До тях някогашните майстори изобразили и три едри коня, с 
които Амалрик тръгнал на похода в Англия и успял да опази всички живи 
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в битката. Следващата сцена в изгубеното парче плат изобразява Амалрик и 
Алдита, щастливо прегърнати под едно ябълково дърво в градината, а Уилям 
Завоевателя ги благославя. Разказът завършва с картина на голямо семейство 
— Амалрик и Алдита с няколко деца, заобиколени от прасетата с малки 
прасенца и конете с малки жребчета.

След като разтълкували бродериите върху намереното в делвата парче 
плат и разбрали, че гобленът от Байо е завършвал със сцена на щастлив 
семеен живот, историците от двете страни на Ламанша тръгнали да издирят 
роднините на френския фермер. Те наистина открили негови родственици 
в Англия. Всички се срещнали, запознали се, харесали се и започнали да 
си организират роднински сбирки няколко пъти годишно в замъка във 
Фалез в чест на Уилям Завоевателя. Тези сбирки постепенно се превърнали 
в популярно туристическо събитие, а местната управа въвела понятието 
«рицарски туризъм», което ще рече посещение на всякакви обекти, свързани 
с рицарството. На една такава сбирка във Фалез присъства и мой познат, 
който ми разказа тази история. Той си бе купил като сувенир магнит за 
хладилник, изобразяващ липсващата сцена от гоблена от Байо.

Защо последната сцена от гоблена е изрязана и закопана в делва на 
френска земя? Смята се, че това го е направил собственоръчно рицарят 
Амалрик с позволението на Уилям Завоевателя. След като се оженил 
щастливо за по-нисшестояща в йерархията от него съпруга, Амалрик решил, 
че не е нужно по-нататък личният му живот и фактът, че си е намерил жена 
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селянка, да бъде достояние на историята, а е достатъчно гобленът да завършва 
дотам, докъдето се разбира, че Уилям Завоевателя става крал на Англия. Това 
поне разказват на туристите, ми каза моят познат, който е бил във Фалез. Той 
ми каза също, че съпругата му си направила селфи в замъка как маха с бяла 
ленена кърпичка като едно време, и била много доволна, защото снимката й 
станала много популярна в социалните мрежи.

Ако питате мен, Амалрик е бил прав. Някога, като не е имало медии, 
които да се занимават с личния живот на хората, шиели гоблени за същата 
цел. Пътищата на историята обаче са непредсказуеми и никога не се знае 
какво е скрито под земята, върху която ходим всеки ден. Още по-хубаво, ако 
това е някоя любовна история, заровена в една обикновена делва. Колко ли 
още подобни истории са заровени по света? Ако някой попадне на такава, 
нека да се обади, за да я разкажа.

Б.а.1 Тази история я няма в Уикипедия, защото почива на авторски 
разкази.

Б.а.2 За гоблена от Байо пише в Уикипедия. Има и картинка.
От книгата «Истории от Пъпа на света (разказани от очевидци и хора, 

посветени в словото, които добре си служат с него)», Издателство «Онгъл», 
Варна, 2016
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Да намериш себе си… 
в превода
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Камелия САВОВА, випуск 1989

Превод на стихотворението (познай кое!)

***
Llegaré de vez en cuando a tu sueño —
inesperado invitado — desde lejos.
No permitas que me sienta como ajeno,
la puerta no la cierres, fuera no me dejes.
Me asomaré paciente en la penumbra,
te buscaré sentado y con la mirada fija
Y cuando la ansiedad se me acabe,
te besaré tranquilo y saldré en seguida.
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Рада ГЕОРГИЕВА, 12. з

El trabajo más difícil es el que uno hace en sí 
mismo

A menudo la gente olvida que para ser una persona realizada y realmente 
desarrollada en cada aspecto uno debe concentrar sus esfuerzos en el conocimiento 
y el enriquecimiento de su alma y de su mente.

Sin embargo, creo que puede ser muy difícil enaltecerse espiritualmente a 
sí mismo porque ver claramente cuáles son tus imperfecciones, conocer su índole 
y entender cómo se pueden superar, exige mucho trabajo. En primer lugar, no es 
fácil mejorarse a sí mismo si uno no está dispuesto a ser completamente honesto 
consigo y aceptar sus defectos. Pienso que esta es la parte más dura, la que requiere 
más empeño porque la honestidad consiste en aceptar que tú tampoco eres 
ideal. El crecimiento personal de cada individuo necesita que este individuo esté 
completamente en paz con las fallas de su alma, con sus precipicios pecadores, 
con los vicios que acechan a su corazón. Porque cada uno tiene sus demonios. 
Ellos son los que no le permiten a uno conseguir armonía espiritual, los que no le 
permiten desarrollarse, encadenándolo en su propio infierno mental. Aunque uno 
no lo sepa.

El trabajo más difícil, desde mi punto de vista, será enfrentarse a estos 
demonios y aceptar que ellos forman una parte esencial del alma humana y que si 
ellos no existieran, no le sería posible a ninguna persona perfeccionarse y la vida 
perdería uno de sus desafíos más asombrosos y gratificantes.

Además, para desarrollarse como individuo, uno debe conocerse. Este 
conocimiento no se logra rápidamente. Para ello se exige la habilidad de analizarse 
a sí mismo: sus reacciones, sus pensamientos, sus ademanes. El hecho es que es 
muy fácil observar a los demás y encontrar sus fallos de carácter porque son otros, 
no nosotros mismos, son unos seres que podemos y queremos juzgar. Por lo tanto, 
juzgar se a sí mismo es posible solamente cuando uno cruza la frontera de sus 
prejuicios y su egocentrismo y entra en el mundo inagotable de sus imperfecciones. 
Así es como uno aprende a quererse a sí mismo por lo que realmente es y no por 
lo que pretende ser.

Creo que el trabajo que uno realiza en sí mismo es un trabajo minucioso, 
duro, lleno de decepciones, pero un trabajo de toda la vida, un trabajo espléndido 
que le puede ganar la paz eterna.
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Ива-Мария СТЕФАНОВА, 12. з

«Es en el dolor donde encontramos el sentido 
de la vida y el estado de gracia que perdemos 

al nacer»
El dolor — de él podemos decir que es eterno porque con él empieza la vida 

(el parto de un niño) y con él se acaba (la fugacidad) y así continuará hasta el sinfín. 
Sin embargo, el dolor es un sentimiento inevitable que existe en la vida infinito y 
el hombre no es capaz de pararlo independientemente de lo que él mismo quiera 
y desee. Es verdad que para el dolor físico hay muchos medicamentos y curas, por 
lo tanto ese dolor puede ser eliminado, pero es el dolor interno el que tiene más 
sentido, que puede curarnos de verdad porque cuando conseguimos quitarlo nos 
hace más fuertes y purificados.

Creo que el dolor es una parte permanente de la realidad, acompañando  
hombre durante toda su vida para que le recuerde que esta vivo, que todavía puede 
pensar, creer, sonreír y llorar. Sin dudas el dolor nos cambia de una o de otra 
manera, así Dios nos enseña que la vida es una lucha — lucha contra el mundo o 
contra nosotros mismos. Pues de esta manera entendemos que no hay solamente 
buenas cosas y fortunas, sino que la tierra está llena de sufrimientos y desgracias. 
Sufriendo los hombres aprenden a valorar lo que tienen, lo que han tenido y lo 
que tendrán. Se puede decir que el dolor es como un camino hacia el cielo porque  
Dios nos manda obstáculos para que los superemos, hacernos más buenos y 
conseguirnos el estado de pureza interior, así pagamos por la vida que nos había 
dado Dios y nos acercamos a él.

Según mi opinión, la cita de la película ̈ El laberinto del fauno¨ de Guillermo 
del Toro nos muestra que es imposible existir sin el dolor. La pequeña Ofelia pierde 
su madre durante el parto de su hermano. Probablemente ella está arruinada y 
maltrecha porque su madre era su único apoyo, pero entiende que sin el dolor 
no hay vida, es decir que no habría una vida nueva si no hubiera la muerte. Pero 
esa muerte no es tan terrible, porque después de ella la vida continuará (en otro 
cuerpo).

El dolor, ante todo, es un sentimiento imprescindible, como un compañero 
de toda la vida que nos sigue obedientemente; lo necesitamos porque solamente 
sufriendo valoramos nuestra vida y agradecemos lo que tenemos.
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Вероника МИЛЕВА, 12. г

Don’t Forget to remember
Don’t Forget to remember!
The mother who sang you lullabies;
Don’t Forget to remember!
The father who opened your eyes;
Don’t Forget to remember!
The people who supported you;
Don’t Forget to remember!
The ones who are yet to come;
Don’t Forget to remember.
The shining trail of  the snail;
Don’t Forget to remember.
The sun blazing at your tail;
Don’t Forget to remember.
The leaves floating in harmony;
Don’t Forget to remember.
The snow biting your happiness;
For a treasure the memory truly is
your identity it holds, piece by piece.
For all that is bad you should not repeat,
only venture in the future deep.
Careful not to trip here or there,
creator you must be, despite your air.
Don’t Forget to remember…
The place you live in;
Don’t Forget to remember…
This little paradigm;
Don’t Forget to remember…
who you wanted to be;
Don’t Forget to remember…
what you truly have achieved;
don’t forget to remember
the mother who sang you lullabies
don’t forget to remember

the father who opened your eyes
don’t forget to remember

the people who supported you

don’t Forget to remember

the ones who are yet to come
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Разказът е класиран за Нацонален кръг на състезанието
“Creative Writing”

Габриела Нейчева, 9. б

This train doesn’t stop there anymore
Thomas Andrews. He was a normal man, living a normal life, had a normal 

job — everything about him was normal and ordinary. He didn’t need anything 
different in his life and was happy with having the same daily routine over and 
over again. Each of  his days was the same as the one before — waking up, taking a 
shower, having breakfast (which was also the same every time — two grilled cheese 
sandwiches and a cup of  tea), going to work (by travelling in his favourite train). 
After coming home from work, he didn’t do much — he watched TV until he falls 
asleep, ready to repeat everything when he wakes up.

It was the first of  May. Thomas was waiting for the train which was late for 
the first time since the man had started travelling by it. Mr Andrews was nervously 
looking at his watch — he was already making scenarios in his head about how 
he was going to be fired if  he arrived at work late. And then he saw her. She was 
sitting on the bench next to the train station, smoking a cigarette and reading a 
magazine. Usually he was shy but this woman made him furious. «Excuse me, 
Miss» he said, trying not to look at her wide brown eyes (which were extremely 
beautiful when hit by sunlight, although he would refuse to admit that). «It is not 
allowed to smoke here». She looked at him with the happiest smile «Excuse me, 
but I do not follow rules, sir. I want to smoke here, so I will». He sat next to her 
and smelled her scent — cherries, smoke and paint. Maybe she was an artist or 
something — Thomas knew that artists tend to be like this woman — always 
against the rules, always in fight with society. She was reading a fashion magazine. 
«Isn’t it awful, Mister «_Follow the rules_»? This magazine. I bet the models in 
these photos haven’t enjoyed a full meal in their lives» What was she talking about? 
After all, they were complete strangers. «My name is Thomas, Thomas Andrews. 
I think you should have asked me that first» She started laughing. «Sorry. Nice to 
meet you, Thomas, Thomas Andrews. I’m Christine. I don’t think you need to 
know my last name, we aren’t at a business meeting, are we?» «Well, Miss Christine, 
I would be. If  this train wasn’t late» «You mean that one?» Christine pointed at a 
train coming near the station. «It should be. I think it’s time to say goodbye» «I 
don’t, because I’m travelling to work by the same train».

Thirty minutes after that, both of  them were sitting on the grass at the local 
park. «So, what are you doing for a living?» Thomas asked her. She was completely 
comfortable, smoking a third cigarette for the day while trying to braid her hair 
with one hand. «I’m a barista at this cafe… next to the bank. I don’t even know its 
name» How could you work at a place you don’t even know the name of? Thomas 
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asked himself  hundreds of  questions while being with Christine. The biggest one 
was why did he miss work for a stranger? He never knew, but it was easy to guess 
— she made him feel things. They were complete opposites — he was boring 
and grey but she — she was a rainbow. She was the living definiton of  the word 
_«exciting»_.

Maybe that was why years later he married her, to make his dull life colourful. 
And she did. She made every day an adventure. Christine was his only passion, he 
called her _«wonder»_ — and she really was a wonder.

But one day the wonder stopped laughing, stopped smiling and shining. She 
was no more colourful, death painter her in black after erasing all of  her colours.

And Thomas, he went back to being normal. He no more had a job, but he 
kept going to that train station until he got old. One day a young man sat next to 
him on the bench — on _that _bench — and told him «Sir, this train doesn’t stop 
there anymore. I saw you yesterday, and the day before and I think I can guess 
which train you are waiting for, but, as I said, it doesn’t stop there anymore».

Thomas knew that. But he was waiting not for the train but for her. He 
couldn’t accept it. Not her death. He couldn’t accept the normal life. Because when 
you get the chance to live colourfully and extraordinary, it’s hard to go back to 
living normally.

Александра КОЛЕВА, 9. В

Boomerang
Kindness has a habit:
Sooner or later it always pays back.
Each step of  ours is important
It sends your dream to the skies.
Boomerang flies high.
I'm sending my love.
You have just to wait and believe.
It will come back soon.
Throw your boomerang.
There is one rule that works for everyone.
An act of  goodness is not in vain.
Whatever you give to the world,
comes back to you again.
And every day the words we say
Are changing our way.
Your life is like a boomerang that’s coming back again
Throw your boomerang!
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Моника КОЛЕВА, 12. в

Pourquoi Robinson ne veut-il plus quitter l’île? 
Quel choix feriez-vous à sa place?

Inspiré de l’histoire de Robinson Crusoe, Michel Tournier en écrit sa propre 
interprétation qu’il a appelée «Vendredi ou la vie sauvage». La fin de son récit diffère 
de celle dans l’original de Daniel Defoe: Robinson choisit de rester sur l’île au lieu de 
retourner dans le monde moderne. On se demande alors ce qui l’a poussé à prendre 
cette décision et si nous autres, lecteurs, ferions le même choix.

D’une part, dans l’oeuvre de M. Tournier on voit les mêmes personnages, 
mais ici les rôles sont renversés: c’est Vendredi qui apprend la vie à Robinson. Ici, 
l’esclavage est rejeté et l’égalité s’installe à sa place. En effet, Vendredi n’est plus le 
sujet du naufragé, il est plutôt son ami et son égal qui lui fait apprécier les autres 
cultures et traditions et en tirer le meilleur. C’est grâce à Vendredi que Robinson 
peut s’enrichir moralement et s’habituer à un nouveau mode de vie lui assurant 
une existence plus légère, tranquille et pleine de sérénité de l’âme. De plus, ayant 
échappé aux problèmes de la société moderne et de tout ce qu’elle entraîne de fautes 
et de pêchés, il s’est épanoui et est parvenu à devenir indépendant de l’avidité et 
de l’injustice qui règnent dans le monde civilisé. Aussi choisit-il de rester sur l’île: 
il refuse d’être reconstruit, „restauré“ par la société; il préfère continuer sa vie sur 
sa „Spéranza“ où il y toujours de l’espoir pour un meilleur avenir et d’où le négatif  
serait banni.

D’autre part, l’absence d’individus instruits et avisés dans toute société ne 
contribuerait pas à l’épanouissement de celle-ci. En fait, si tout le monde fuyait les 
problèmes, qui resterait alors pour les résoudre? Si, comme le suggère Sartre, un 
autre auteur français, dans sa pièce „Huit clos“, c’est le regard d’autrui qui forme 
et construit l’individu, qui lui rappelle ses qualités, les bons choix et la jutice, on 
pourrait affirmer qu’il ne faut pas négliger la responsabilité de chacun de „porter 
son regard“ sur les tares du peuple dans le but de l’améliorer. Contrairement à cette 
idée, le Robinson de M. Tournier fait un acte égoïste et reste sur l’île, alors qu’il aurait 
pu transmettre à la société ses qualités de citoyen responsible et d’homme érudit. La 
privant de sa présence, il la prive de son expérience, de son „regard“ et de ses valeurs 
morales à l’aide desquels il aurait pu contribuer à sa reconstruction.

Finalement, je suis d’avis que l’évasion, l’isolement ne sont qu’un acte 
égoïste. Certes, il nous arrive de temps en temps de vouloir échapper aux nombreux 
problèmes auxquels nous nous heurtons constamment, mais en fin de compte, il 
faut que nous soyons moins absorbés de nos soucis quotidiens et accordions plus 
d’attention aux problèmes globaux, telles les injutices. Si non, celles-ci deviendront 
un jour impossibles à briser. C’est à force du rejet de l’égoisme qu’on parviendra à 
cultiver „le meilleur des mondes possibles“ auquel nous aspirons tous.
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Неда АТАНАСОВА, 12. г

Pourquoi Robinson ne veut-il plus quitter l’île? 
Quel choix feriez-vous à sa place?

Le Robinson de Michel Tournier choisit de ne pas quitter l’île où il a vécu 
pendant 28 ans avec son ami Vendredi. C’est une île sauvage dont les deux hommes 
sont les seuls habitants. C’est pourquoi il est difficîle de comprendre la décision de 
Robinson.

D’autant plus que de nos jours, avec le développement des sciences et des 
technologies, les gens vivent plus confortablement et ne sont pas exposés aux dangers 
qu’ils encouraient autrefois. Mais ils souffrent de leur isolation totale de la nature. La 
pollution, la surpopulation et d’autres facteurs les empêchent de vivre en accord avec 
leur nature humaine. Même leurs relations sont négativement influencées par leur 
mode de vie: leurs liaisons amicales et amoureuses sont de plus en plus superficielles 
et ils deviennent de plus en plus insensibles, prisonniers dans une société où l’argent 
est le maître.

Robinson, au contraire, vit en harmonie avec la nature. Vendredi et lui sont les 
seuls maîtres de l’île, ils sont complètement libres. Bien sûr, ils ont des difficultés, ils 
sont obligés d’aller à la chasse et à la pêche et de cultiver de l’ail pour survivre, mais 
le fait de surmonter les différents obstacles leur donne de la puissance et un esprit 
jovial. Vendredi est le seul ami de Robinson et ils ont une liaison profonde, comme 
les rapports qu’ils entretiennent avec la nature.

On voit le contraste entre le monde civilisé et celui de Robinson et Vendredi 
quand l’équipage du voilier «Whitebird» 
arrive dans l’île. Les croyances et les buts 
des marins restent incompréhensibles 
pour un homme comme Robinson qui a 
decouvert le vrai sens de la vie. Bien que 
originaire de leur monde, il se sent éloigné 
d’eux: s’il avait choisi de les rejoindre, il se 
serait retrouvé malheureux, plus isolé que 
sur cette île déserte.

Robinson décide donc de rester 
fidèle à sa vie avec Vendredi, parce que 
l’île est le lieu où il a découvert ses racines 
humaines et ses attaches avec la nature. 
Je n’ai pas vécu les mêmes aventures que 
lui, je n’ai pas les mêmes connaissances et 
savoir-faire, mais je pense qu’ à sa place, 
je ferais le même choix.

Н
ед

а 
А
Т

А
Н

А
С
О
В
А
, 
12

. 
г



Устрем' 2018

73

Цветомира КРАЕВА, 12. г

Pourquoi Robinson ne veut-il plus quitter l’île? 
Quel choix feriez-vous à sa place?

Robinson est le personnage principal dans le roman de Michael Tournier: 
«Vendredi ou la vie sauvage». L’écrivain raconte l’histoire d’un homme, qui vit sur 
une vaste île inhabitée, et de Vendredi, un jeune homme sauvé par lui. Cette île est 
nommée plus tard par Robinson Speranza, ce qui signifie espoir.

Un jour, Robinson et Vendredi sont découverts par l’équipage du 
«Whitebird». Quand ils montent à bord du voilier, Robinson pense qu’il serait plus 
heureux dans cette île que dans le monde civilisé. Il s’y sent jeune et beau, alors que 
dans la grande ville il ne serait qu’un vieil homme aux cheveux gris. Sur cette île il 
a appris comment vivre seul, sans le confort de la ville, comment se battre pour sa 
vie. Vendredi, de son côté, ne pense pas comme lui. Il est cureux de voir le monde 
et il part à bord du navire, sans dire adieu à Robinson.

Je pense que Robinson ne veut pas quitter l’île Speranza parce qu’elle est 
devenue pour lui comme un foyer natal. Il y vit depuis vingt — huit ans, il y a fait 
sa maison, il y a appris comment attraper des animaux et, peu à peu, il est devenu 
amoureux de l’île.

Si j’étais à sa place, je ferais peut-être comme lui: si je suis amoureuse de mon 
île, que j’ai transformée en ma maison, la ville ne peut plus rien m’offrir. Mon coeur 
m’entraînerait toujours là-bas et je ne me sentirais plus heureuse dans le monde 
civilisé. Mais je pense aussi que si Robinson savait que Vendredi le quitterait, il 
serait parti avec lui pour le protéger.

En conclusion je dirais que Robinson considère la vie sur son île comme 
saine et pleine. Il y a vécu pendant presque trois décennies et ce qu’il voudrait le 
plus maintenant c’est de mener une existence calme, simple, avec Vendredi à ses 
côtés
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Недина ГРОЗДАНОВА, 12. г

«L’enfer, c’est les autres.» Commentez dans le 
contexte de la pièce «Huis clos», mais aussi en 

dehors de ce contexte.
De nos jours, les gens sont obligés de vivre ensemble dans une hiérarchie 

nommée «société». Ce mot signifie dépendance des autres et des rapports qu’on 
crée avec eux, de sorte qu’on ne peut pas vivre tout seul et isolé: il y a des yeux qui 
vous regardent et vous jugent.

Avec le temps, on se développe et acquiert l’aptitude à se définir comme une 
personne, avec sa propre conscience, ses décisions, buts et désirs, mais cela accentue 
aussi le besoin qu’on a des autres, puisqu’ils possèdent la force d’influencer ou de 
changer parfois nos choix et nos pensées. De plus, leurs yeux voient tous nos 
actes et notre attitude d’une manière différente de la nôtre, ce qui mène soit à un 
jugement, soit à une estimation.

On retrouve le même problème au centre de la pièce «Huis clos» de Jean-
Paul Sartre dont les trois personnages principaux ont commis des crimes, mais 
deux d’entre eux ne se sentent pas du tout coupables bien que toute la société 
y croie. Or, avec le temps, ils se dévoilent l’un à l’autre et comprennent que la 
punition la plus horrifiante, c’est le jugement des autres, que l’on perçoit comme 
un enfer. Désormais, leurs âmes seraient condamnées à ne pas voir la lumière dans 
le visage de l’amour, ni dans la vie.

Cet enfer pourrait être cependant un paradis, puisque les autres sont ceux 
qui estiment une personne et la rendent utile sous tous les aspects de cette aventure 
nommée «la vie», ce qui est la plus grande récompense pour un homme. Le 
sentiment d’être apprécié par les autres signifie qu’on a une vocation, et cela donne 

un sens à notre vie. Par exemple, une 
personne peut ne pas croire qu’elle a 
atteint quelque chose de considérable 
dans son existence, mais quand elle 
reçoit la reconnaissance des autres, 
celle-ci fait son plus grand bonheur et 
de là, son paradis.

On est donc amené à conclure 
que ce sont les autres qui pourront 
changer la vie d’une personne la 
transformant soit en un enfer des plus 
horrifiants, soit en un paradis des plus 
merveilleux.З

ор
ни

ца
 П

А
П

Р
И

К
О
В
А
, 
9.

 а



Устрем' 2018

75

Екатерина Балалова, 12. в

Est-ce qu’une vie de risques, d’aventures, de 
va-et-vient permanents vous attire, ou bien 
préférez-vous une vie stable, calme, régulière, 

confortable?
La vie est comme une balade en mer: il dépend de la surface de l’eau si 

elle sera calme ou houleuse, cachant beaucoup de surprises. Chacun d’entre nous 
navigue sur sa propre barque, selon ses préférences — la mer ou le lac, le courant 
rapide et imprévu ou le cours lent et calme.

D’ailleurs, le simple fait de sortir du chez-soi est déjà un risque, une aventure, 
un saut dans l’inconnu, mais en même temps un nouveau départ, une nouvelle 
création; c’est comme un trésor que l’on redécouvre chaque matin.

On prend le plus souvent des risques mesurés, comme décider et agir sur 
le moment mais avoir en même temps le contrôle sur la situation. J’imagine qu’un 
jour je prendrai un sac à dos et je partirai sans destination précise, avec le premier 
vol possible, pour découvrir des cultures étrangères et me découvrir l’esprit 
d’aventures; c’est ce que j’appelle vivre au moment présent.

Là, attention! À ne pas confondre avec la vie au jour le jour, avec les boums 
interminables, l’alcool, la companie chaque soir différente, le farniente voulu. 
C’est aussi se trouver devant l’inconnu mais dans ce cas, nous n’avons aucun désir, 
aucune ambition, aucune conception de notre avenir ni du sens de notre existence.

D’un autre côté, il y a des gens qui ne prennent aucun risque. Ils se réveillent 
chaque matin et recommencent la routine de la veille: faire les mêmes choses, de la 
même façon. Leur vie est monotone et tous les jours se ressemblent. Evidemment, 
l’aventure en est exclue: elle est vivante dans l’esprit de celui qui la poursuit, et dès 
qu’il peut la toucher du doigt, elle s’évanouit pour renaître bien plus loin, sous une 
autre forme, aux limites de l’imagination.

Si l’on revient enfin à la métaphore selon laquelle chacun d’entre nous est 
le capitaine de son propre destin et mène sa barque vers la destination voulue, on 
pourrait dire que l’aventure est dans chaque départ, dans chaque entreprise, dans 
chaque souffle du vent qui gonfle les voiles.
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Вероника МИЛЕВА, 12. г

Est-ce qu’une vie de risques, d’aventures, de 
va-et-vient permanents vous attire, ou bien 
préférez-vous mener une vie plus stable, plus 

calme, régulière, confortable?
Chaque individu a un mode de vie différent, défini par ses activités préférées 

et ses goûts, mais il y en a deux qui ressortent: l’existence de nomade et la vie 
sédentaire.

Depuis la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, l’homme a 
revendiqué le droit de choisir comment vivre sa vie. Le point culminant de cette 
revendication vient 700 ans plus tard, avec la découverte de l’Internet. En un clin 
d’œil, le monde grandit de façon exceptionnelle: nous pouvons consulter toute 
l’information recueillie au cours des siècles, et cette liberté nous transforme en 
nomades, en extrovertis. En résultat, nous avons besoin de bouger, de découvrir 
de nos propos yeux le monde qui nous entoure. Si non, notre âme stagne et nous 
nous déprimons.

Au contraire, les gens dont la vie est sédentaire, les introvertis, n’exigent pas 
un tel dynamisme: le constant va-et-vient entre les sentiments forts et le mystère 
de l’inconnu ne leur est pas nécessaire. Leur vie est centrée sur leur travail, leurs 
besoins naturels et leurs tâches domestiques. Leur journée est rangée et planifiée 
mais leur quotidien n’est pas moins intéressant que celui des extrovertis: ils ont 
créé leur propre univers qui peut être plus vaste que le monde réel. Ils contrôlent 
leur vie stable sans sortir du nid confortable qu’ils se sont construit et sans prendre 
aucun risque.

En résumé, la conception du bonheur est différente pour chacun de nous: 
le va-et-vient permanent serait enrichissant pour ceux qui le pratiquent, mais il 

peut être une épée à double 
tranchant pour les autres. 
Quant à moi, j’essaierai 
d’avoir une vie aventureuse 
et dynamique afin de trouver 
ma propre place où je puisse 
m’installer et fonder une 
famille.
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Неда АТАНАСОВА, 12. г

La vie de risques, d’aventures, d’un va-et-
vient permanent vous attire-t-elle? Ou bien 
préférez-vous mener une vie stable, calme et 

confortable?
Chacun a une perception différente de la vie. Certains veulent éprouver 

toutes les aventures et les dangers qu’elle offre, d’autres préfèrent la tranquillité et 
la monotonie du quotidien.

Ainsi, il y en a qui sont naturellement attirés par une existence plus 
dynamique. Ils ont besoin d’échapper à l’ennui des journées répétitives, de se 
lancer dans l’aventure et l’action. Pour ce faire, ils pratiquent des sports extrêmes, 
voyagent beaucoup ou s’occupent à apprendre quelque chose de nouveau. Grâce 
à leur experience — bonne ou mauvaise — ils enrichissent leurs connaissances du 
monde et de ses habitants. Ce type d’enthousiastes deviennent souvent explorateurs, 
alpinistes, astronautes. Ils sont prêts à prendre des risques et à découvrir l’inconnu. 

Or, le monde ne serait pas le même 
sans ces individus.

Un autre point de vue, c’est 
celui des gens qui préfèrent un style 
de vie plus stable et confortable. 
Ils suivent un plan prédéterminé 
et n’aiment pas les surprises. Ils 
apprécient les choses simples dans la 
vie et évitent de prendre des risques 
inconsidérés. Ils se préoccupent 
plutôt de leur travail et de leur 
famille que de leurs performances 
et réalisations personnelles.

Moi-même, je fais partie 
de cette dernière catégorie. J’aime 

voyager de temps à autre, mais je me sens mieux dans un milieu familier. Pour moi, 
la meilleure façon d’occuper mon temps est d’explorer le monde à travers un livre 
ou un film. Une existence calme et simple m’attire beaucoup plus qu’une autre, 
pleine de dangers et d’incertitudes.

Pour conclure, notre personnalité joue un rôle important dans les choix que 
nous faisons: ce qui nous rend heureux peut être inconcevable pour quelqu’un 
d’autre. C’est donc notre responsabilité de faire ce qui est bon pour nous afin de 
profiter plainement de la vie.
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Екатерина Балалова, 11. в

Le problème des enfants abandonnés ou 
maltraités existe aujourd’hui encore. Comment 
pourrait-on contribuer à réduire le nombre 

d’enfants souffrants?
Imaginez un soir rude — bourrasque et neige, puis un salon chauffé par la 

flamme de la cheminée et, enfin, une famille autour de la chaleur qui lit des contes 
de fées: l’ambiance est calme et cordiale. Maintenant, imaginez qu’il y a des enfants 
qui n’ont pas cette chance, celle d’être au chaud, d’avoir une famille aimante, et qui 
grandissent dans un grand dénuement, matériel et moral. Ils ne connaissent pas les 
soins parentaux: pour une raison ou pour une autre, ils sont seuls — abandonnés 
ou maltraités.

Ou un autre scénario: c’est un vendredi soir; un groupe d’étudiants a décidé 
d’organiser une boum. Là, une fille et un garçon font l’amour non protégé, et 
le résultat vient neuf  mois plus tard sous la forme d’un bébé. Le garçon refuse 
d’assumer les responsabilités, et la fille se retrouve seule, avec l’enfant sur les bras. 
Elle a peur et laisse le petit à son sort. Dans le meilleur des cas, le jeune couple 
prend soin de l’enfant, mais au moment où il affronte des difficultés, l’enfant est 
abandonné.

D’autres enfants, plus „chanceux“, sont, eux, maltraités. À cause du 
chômage, des problèmes du quotidien ou pour une autre raison, l’un de parents 
(ou les deux) est brisé. Pour fuir la réalité, il recourt à l’alcool et son comportement 
change. S’ensuivent des scènes de 
ménage, des hurlements et même 
le tabassage. Les enfants sont 
témoins de cette agression. Pire, 
ils en sont les victimes.

La question se pose alors 
de savoir pourquoi les jeunes 
doivent expier les fautes de leurs 
parents. Evidemment, il existe 
beaucoup d’orphelinats et de 
centres d’hébergement où ils 
peuvent chercher refuge et une 
aide psychologique, mais rien 
ni personne n’est en mesure de 
remplacer la douceur du foyer 
natal.
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Цветомира КРАЕВА, 12. г

Etes-vous pour ou contre les émissions de télé-
réalité?

Actuellement les téléréalités sont très populaires. La plupart des familles 
bulgares en suivent plus d’une chaque jour et c’est pourquoi les télévisions essayent 
de créer de nouvelles émissions dans le seul but d’augmenter le nombre des gens 
qui les regardent et étancher la soif  du spectateur d’émotions fortes, souvent 
malsaines.

Pour moi, regarder des émissions de téléréalité n’est pas ma façon préférée 
de passer la soirée. C’est pourquoi j’en connais seulement une, que je trouve 
amusante et où il n’y a pas de drames ni de scandales qu’on sait propres à ce genre.

Je suis donc contre la téléréalité en général. Chacun de nous a des problèmes 
sur le plan familial et professionnel, et la dernière chose que nous voulons est 
d’être témoins des problèmes des autres, d’écouter leurs chamailleries qui peuvent 
accabler notre esprit. Les programmes comme «Le loft», par exemple, lavent le 
cerveau du spectateur et l’abêtissent.

Ainsi, je ne peux pas m’imaginer passant une journée entière devant la télé 
en regardant des émissions de téléréalité. Je pense que c’est une pure perte de 
temps et qu’il y a des choses beaucoup plus utiles à faire. Aussi évité-je de regarder 
la télévision.

Malheureusement, sur les ondes nationales il y a beaucoup d’exemples de 
téléréalités stupides, où entrent des gens stupides qui veulent seulement la gloire et 
l’argent promis et qui ne pensent pas à l’opinion du spectateur normal.

Pour conclure, les émissions de téléréalité sont un lavage de cerveaux qui 
abrutit le spectateur. Elles sont conçues pour les gens qui ont beaucoup de temps 
à perdre et n’ont aucun but dans la vie.

Даниела ЛЯЗОВА, 8. и
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Йоанна ВЕНЕЛИНОВА, 11. б

Faut-il tuer le Père Noël?
Avec l’approche des fêtes de Noël, tout le monde sent l’ambiance de la 

solennité. Le menu pour le dîner festif  est préparé, la maison est embeillie, les gens 
sont plus gentils, tout est prêt. Les enfants sont les plus heureux: ils ont écrit leurs 
lettres et attendent les cadeaux que le Père Noël leur apportera. Mais en grandissant, 
ils comprennent la vérité. Alors leurs parents se trouvent face au dilemme — faut-il 
ou non tuer le Père Noël dans l’esprit et l’imagination des petits?

Ce personage, très cher aux enfants, est né de l’espoir en l’humanité, en la 
paix et la solidarité. Pourquoi ne pas garder alors cette idée, ce synonyme de la 
neige, des chansons festives? Comme un refrain, le Père Noël survivra dans nos 
pensées, dans nos rêves, dans le moindre souvenir de la fête.

Seulement, quand les enfants sortent de cet âge naïf, ils commencent à 
douter de la véracité des contes de Noël. Leurs parents doivent choisir alors entre 
deux possibilités: persisiter dans le mensonge et préserver la magie ou non. La 
plupart choisissent la deuxième option en pensant qu’elle est la plus facile. Mais 
ils ne se rendent pas compte que cela détruit le fantastique dont tout le monde a 
besoin.

C’est pourquoi je trouve qu’il faut préserver le Père Noël comme une figure 
du bonheur pour les enfants — et pour les adultes aussi.
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Йоана СТЕФАНОВА, 9. в

Une sombre rue dans la nuit
Où il n’y a aucun bruit
On entend le sifflet du vent
Et dehors il n’y a personne.
Toutes les lumières sont éteintes,
Les enfants dorment de craintes.
Mais le soleil s’est levé,
Les gens se sont réveillés,
Un nouveau jour a commencé.

Мира ТОДОРОВА, 9. в

Je suis ici
Je vois une éclaircie
Je suis perdue, ça c’est clair.
Mais tout à coup j’aperçois,
Au bout de la vieille voie,
Mon petit chien Archie
Avec sa queue blanchie
Il m’attend
Je suis contente.

Никола МОМАКОВ, 9. а

Les Yeux
On trouve dans tes yeux des monts, des lacs de quelques toises.
Purs come des cristaux, bleus comme des turquoises.
Ce ne sont pas les yeux, au regard calme et doux,
Ce sont les yeux douloureux que tu vois quand
Tu es tombé amoureux.

Qu’importe le passé? Qu’importe l’avenir?
La chose la meilleure, c’est croire qu’elle ne doit jamais finir.

Mais c’est une illusion, sans doute.
Tout cela n’a jamais été!
C’est cependant…
Ecoute-moi
C’est cependant la vérité!
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 VT4P
 Вече 17 години IV езикова гимназия «Фредерик Жолио — Кюри», 

Варна успешно изпълнява европейски проекти, финансирани от ЦРЧР, 
София по програмите: Сократ, Коменски и Еразъм.

 VT4P е абревиатурата на заглавието «Visible Teaching for Performance» на 
новия ни тригодишен проект по програма Еразъм + Ключова дейност 2 — 
Стратегически партньорства. С други 8 европейски партньори се опитваме 
да отговорим на предизвикателствата, които Европейската комисия има в 
своята програма «Европа 2020» за образователните системи на отделните 
европейски страни. През следващите три години ще работим съвместно и ще 
развием идеи как да подобрим ефективността на образователните системи. 
Ще изследваме кои фактори правят учебния процес на нашите ученици 
успешен, за да се намали делът на преждевременно напускащите училище 
и да се увеличи процентът на учещите в университета. Наред с други неща, 
ще работим с метапроучването на професор John Hattie. Очакваме вълнуващ 
проект и успешно сътрудничество с нашите партньори от Германия, Гърция, 
Италия, Португалия, Турция, Финландия и Франция, както и от Полша, 
които координират проекта за първи път.

 Проектът има за цел разработване на иновативни методи за 
преподаване, вземайки предвид факторите, които влияят върху успеха 
на учениците. Вдъхновение за проекта е изследването на проф. Hattie за 
размера на ефекта от образователните интервенции с оглед постигане на 
максимално въздействие върху ученето. Искаме да работим заедно, за да 
създадем училище, което успешно обучава, ангажира, вдъхновява и подготвя 
за учене през целия живот. Ще търсим отговори на въпроса: «Как да увеличим 
въздействието върху ученето?». Ще подобрим ключови умения и откритостта 
към културното многообразие. Учителите ще разработят планове за подкрепа 
в избрани области, които, заедно със съвременни методически решения, ще 
бъдат предложени за включване в Плана за развитие на училището.

 Планирани са обучения за учители в Германия и Финландия и 
обучение за ученици (Blended Mobility), което ще се проведе в България под 
формата на мобилност, комбинирана с използването на безопасна работна 
среда в платформата Twin space. Темите за обучение включват обратна 
връзка, самооценка, стратегии за учене и използване на ИКТ инструменти 
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за подпомагане на образователните процеси. Участниците в обученията ще 
получат сертификати, заверени от национални Europass центрове.

 През месец декември 2017 се проведе първата международна среща 
по проекта в град Рибник, Полша. Домакин на срещата беше училището — 
координатор Zespół Szkół nr 2.

 По време на срещата всички партньори представиха резултатите от 
предварително проведено Проучване сред учители във всяко партньорско 
училище с въпросник, основаващ се на «Hattie’s Check List» за Видимо учене. 
Дневният ред включваше и презентации на партньорите относно процентите 
отпаднали ученици в техните страни на национално, регионално и училищно 
равнище. Учениците от IV ЕГ «Фредерик Жолио-Кюри», Варна: Александра 
Божкова (9. г), Бояна Грудева (9. ж), Веселин Йорданов (9. г), Деница Данова 
(9. в), Йоана Стефанова (9. в), Любомир Янчев (9. з), Нико Трушев (8. а) 
и Рая Райкова (8. б) участваха в компютърната обработка на данните от 
проучването и в изработването на проекти за лого.

От екипа на проекта
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Пламен МАТЕЕВ, 9. б
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Йоанна ХРИСТОВА, 9. б
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Никола ЙОРДАНОВ, 10. е
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Никола ЙОРДАНОВ, 10. е

Йоанна ХРИСТОВА, 9. б



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

90

Н
ик

ол
а 

М
Е

Т
О
Д
И

Е
В
, 
10

. 
и

Т
ан

я 
Н

Е
Н

О
В
А
, 
9.

 б



Устрем' 2018

91

Ж
ак

ли
н 

Б
О
Р
И

С
О
В
А
, 
10

. 
а

С
т
еф

ан
ия

 Д
И

М
И

Т
Р
О
В
А
, 
12

. 
ж



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

92

Д
ен

ис
ла

ва
 Г

Е
О
Р
Г
И

Е
В
А
, 
12

. 
а

Й
оа

нн
а 

Х
Р
И

С
Т

О
В
А
, 
9.

 б



Устрем' 2018

93

Г
ео

рг
и 

И
Л
И

Е
В
, 
12

. 
в

Я
ни

ца
 Р

У
С
И

Н
О
В
А
, 
9.

 б



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

94

Теодора ТРИФОНОВА, 11. e
“Необятната вселена”

III място на конкурс «“Изкуството и науката в Космоса»“

Стефания МОЛДОВАНСКА, 11. е
Конкурс «“Изкуството и науката в Космоса»“
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Габриела ГЕНАДИЕВА, 11. а
Поощрение на конкурс «“Изкуството и науката в Космоса»“

Йоанна ВЕНЕЛИНОВА, 11. б
Поощрение на конкурс «“Изкуството и науката в Космоса»“
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Атина КОСТУРКОВА, 11. е
Конкурс «“Изкуството и науката в Космоса»“
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Неда АТАНАСОВА, 12. г
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Ксения УРЕКИНА, 9. г
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Мина НАЙДЕНОВА, 8. г
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Симона МИХОВА, 8. и
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Велизар СТЕФАНОВ, 8. г

Калин ЙОРДАНОВ, 8. и
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ИД “Графичен дизайн и предпечат”

Участници:
Теодора Миленова Младенова (12. е)

Пламен Пламенов Матеев (9. б)
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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 '2018” се издава с подкрепата на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

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






