


Устрем' 2019

1

IV Езикова гимназия
"Фредерик Жолио-Кюри"

УСТРЕМ

2019

гр. Варна

брой 49



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

2

УСТРЕМ' 2019
Съставител:

Цонка Станкова

Редактори:
Цонка Станкова
наташа неделчева
Рада ЗдРавкова
Милена дИМИтРова, елена МоРенСа

Художник на корицата:
Теодора тРИфонова, 12. е

Компютърна обработка и страниране:
инж. дарина атанаСова



Устрем' 2019

3

П
ол
ин
а
 Д

уш
ев

а
, 
8
. 
а

35 години испански 
език в Четвърта 
езикова гимназия



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

4

Моето писмо към България
Деница Маринова, 10. б

Здравей, Българийо!
Пиша ти отдалеко, за да те питам как си. отдавна не съм те виждала в 

целия ти блясък. Искам да протегна ръце към теб и да те събера в прегръдката 
си... но не мога! времето и разстоянието са твърде големи.

липсваш ми безкрайно много.
липсват ми планините ти, пълнотата в душата ми и чистия студен 

въздух, който изпълва дробовете ми с прекрасния аромат на родната страна. 
липсват ми морето и безкрайните летни дни, прекарани на златния пясък 
с приятелите. липсват ми гозбите ти, които утоляват апетита ми, когато се 
прибирам за обяд след оспорваната игра пред блока. липсва ми баба на село 
— винаги усмихната, дори и в най-горещите дни — виждам я как ми маха от 
лозето. липсват ми вечерите с цялото семейство — насядали около масата, 
спорим за „важни“ въпроси, след което, смеейки се, осъзнаваме, че те далеч 
не са толкова съществени, но важното е, че ни събират заедно. липсват ми 
традициите ти — спомням си училищното състезание за най-хубава кукерска 
маска, което никога не печелех, но все пак ми носеше усещането за победа 
след похвалната усмивка на татко, когато видеше поредното ми „съвършено“ 
творение. липсват ми ароматът на миналото, струящ от хилядолетните 
крепости, и ликът на героичното, назидаващ всяко мое недостойно деяние 
през погледите на всички апостоли, запечатани в съзнанието ми. липсват 
ми топлината и гостоприемството на народа ни... Съществува ли още този 
народ?! И аз като левски се питам: „народе????“...

Атина Костуркова, 12. е
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а ти такава ли си още? Стои ли у дома все още родопското одеяло, 
чакащо да стопли нечий гръб? там ли е керамичната паничка от етъра, в 
която мама редовно ми правеше закуска? чакат ли ме вълнените чорапи 
върху печката да се прибера замръзнала, но пълна с любов. Ще има ли 
къде тъпанът да подкани душата ми да танцува под ритмите на нашата така 
прекрасна музика?

Българийо, при тебе аз ще се завръщам с надежда да видя повечето 
от любимите си неща. дори и да ги няма вече, единствено ще ти благодаря 
за детството прекрасно, което ти ми даде, за уроците, на които ме научи, за 
любовта, с която ме сгря в най-студените и страшни мигове, за щастието и 
семейството, с които ме дари.

въпреки че съм далеч, паметта често ме връща вкъщи. надявам се 
и поколенията напред да те виждат по този начин, по който те съзирам в 
спомените и бляновете си, и да те обичат така, както те обичам с цялото си 
сърце.

Моля те, Българийо, запази още малко от нежния си полъх за всички 
нас! очаквай ме скоро! кълна се, че ще се завърна при теб.

Александра Колева, 10. в
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"Испански" театър? То не е за 
описване...

Андрея Драганова, 12. и

Може ли да се опише неописуемото?! да се затворят в думи емоциите, 
с които живяхме последните няколко месеца? За пореден път учениците от 
театралната трупа La Comparsa del Mar Negro при 4 еГ „фредерик Жолио 
— кюри“ спечелихме първа награда на националния конкурс за испански 
театър.

Ще видите статуетката и усмивките ни, но няма как да видите адреналина, 
вълнението, обичта, която изпитваме в онзи момент. едва ли се откриват на 
снимката забравените реплики, заплетените езици, прегракналите гласове, 
скъсаните и зашити в последния момент костюми, бурните смехове, всяка 
сълза, пролята зад сцената, гневните викове и тежкия труд, безсънните 
нощи и безкрайните репетиции. но ще видите усмивките ни! надявам се 
и да разберете, че наградата спечелихме не само заради гения на лорка и 
невероятната режисура от нашите ръководители камелия Савова и амелия 
Перес, не и заради костюмите, декора или играта на актьорите. Спечелихме, 
защото всички бяхме едно, всеки се стараеше и всеки даваше всичко от себе 
си, всеки уважаваше другите, подкрепяхме се.

„Проклятието на пеперудата“ е пиеса за човека мечтател, за вярващите 
в чудеса, това е една история за поезията, магията и любовта. а ние не 
само представихме тези чувства на сцена, не само предадохме посланието 
на публиката. всички ние научихме много от тази пиеса. научихме се да 
обичаме и да уважаваме, да мечтаем и да вярваме, да сме задружни и добри. 
да не губим надежда, че някой ден, при каквито и да са обстоятелства, всеки 
намира звездата, която е гонил. Разбрахме, че дори със счупени крила можеш 
да летиш, че всеки е способен да обича!

Благодарна съм, че изпитах това уникално чувство да си с прекрасни 
хора, да създаваш изкуство, да бъдеш оценяван за това, да имаш хиляди 
причини да се усмихваш на всяка една репетиция. да влезеш в залата на 
натфИЗ и да усетиш духа на изкуството театър, духа на Испания, да видиш 
лицата на всички хора, които са тук тъкмо заради този дух. Знаем, че всеки 
път в публиката има много бивши възпитаници на гимназията, които идват, 
за да ни подкрепят и да се напрегръщаме след финала. всичко това — 
малките детайли, всеки миг до победата, прави тази награда толкова сладка!
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Донкихотовците да са живи!
"Там, където разумът може да достигне своите върхове, 

той е безкрайно близък до най-дълбоката лудост"
М. Фуко

Яница Русинова, 10. б

никога няма да узнаем колко точно знание можем да получим от 
този свят. то ни заобикаля и е обширно като космос. ако си представим 
цялото знание на човечеството като една безкрайна повърхност, обсипана с 
точки, а всяка точка е носител на информация, никога няма да е възможно да 
преброим точките. Знанието и разумът вървят ръка за ръка. но какво точно 
разбира човек под това понятие? Специално за мен „разумен човек“ означава 
някой, който е здраво стъпил на земята, в хармония със себе си, знаещ как да 
вземе най-добрите решения за себе си и околните. не се впуска в неща, за 
които е наясно, че не може да извърши.

Интересното в романа на Мигел де Сервантес обаче е, че дон кихот 
придава изцяло нов смисъл на „разумен“ и това ме кара да се замисля. Цялото 
човешко е относително, разумът — също. каква степен на разумност може 
да те докара до положение, в което през погледа на околните да изглеждаш 
луд? всъщност дон кихот е един доста начетен човек, всички знаем за 
огромната му колекция от рицарски романи. какво ли е ставало в главата 
на идалгото, докато е чел тези истории за странствания по непознати места 
и практикуване на героични дела? един разумен човек — поне в смисъла, 
в който аз го представих — не би тръгнал на подобно приключение. това 
навежда на мисълта, че дон кихот е нещо повече. той въвежда един изцяло 
нов смисъл на понятието „разум“. Имам нужда от ново понятие, за да опиша 
нашия любим рицар — мечтател-разумист например. в романа границата 
между разум и мечта е много тънка. в крайна сметка няма нищо глупаво в 
това човек да пътува и да помага на другите. Просто през активността на дон 
кихот тези действия изглеждат по-различно — пародийно.

Скъпи рицарю, ти не си луд, повярвай ми. Просто си неразбран, 
имаш различен светоглед и честно да ти кажа, вълнуващо е да се види как 
разсъждаваш. Хората са видели много неща, но разум като твоя не се среща 
всеки ден. в разума се съдържа доза лудост — това не може да се отрече. 
Поемаш щури рискове, за да постигнеш нещо голямо.

да, върховете на разума са близки до лудост.
но това лошо ли е?
И ти, читателю, се замисли. Може би и ти си малко луд.
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"Горко на този, който никога не заприличва на Дон Кихот и 
не взема вятърните мелници за великани"

Анатол Франс

Дениса Стоянова, 10. и

дон кихот, къде си, мъдри безумецо? къде са хората като теб — с 
големи сърца и приключенски дух, които искат да помагат на другите, без да 
очакват нещо в замяна? нима искаш да ми кажеш, че ви няма вас, истинските 
рицари? не, не вярвам. всеки има в себе си един малък дон кихот, който 
търси нови приключения, нови места, нови хора. всеки има частичка в себе 
си, която иска да помага на другите. вярвам в това, защото чувам гласа ти 
в мен, чувам мъдростта и добротата, които ме карат да правя добри дела, 
достойни за един рицар. Горко на този, който не е като теб и не притежава 
твоята доброта.

Приятелю, кой ти се присмива? те не познават голямото ти сърце. те 
се смеят на твоите доспехи и оръжия. да, доспехите ти са ръждясали, конят 
ти е мършав и шлемът ти няма забрало, но това не те прави фалшив рицар. 
ти си благороден човек, готов да се самопожертва в името на доброто. С 
радост ще застана до теб да се бия с вятърните мелници и да браня доброто. 
ненавиждаш злото като всеки един рицар? ти, приятелю, си духовно извисена 
личност, а свободата и добротата са висши ценности за теб, за които трябва 
да се бориш. оръжията ти са жалки, но вярата и готовността за саможертва 
в името на доброто са безгранични. Мислят те за луд, защото не разбират 
твоите висши идеали.

дон кихот, те не те познават, 
не знаят, че ти си един мъдрец. 
Говориш разумно, даваш подходящи 
съвети и обсъждаш сериозни неща. 
Зад маската ти на лудостта се крие 
един много разумен човек, който 
се бори със злото. дон кихот, 
благодаря ти, че те има! Благодаря, 
че ми показа да следвам висшия 
идеал — добротата! Помогни ми да 
покажа на хората, че и в тях живее 
един малък, смел дон кихот. той е 
готов да поеме към приключения и 
да се бие срещу злото и неправдата. 
така светът ще стане едно по-добро 
място за живеене. М
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Рая Ананиева, 10. и

лудостта, разбирана като отчаяние на духа, представя романа на 
Сервантес като поредна илюстрация на кризата на хуманизма, аналогична 
на трагедиите на Шекспир „Хамлет“ и „крал лир“. Подобно на Паоло и 
франческа от дантевия „ад“ или на героинята на флобер ема Бовари дон 
кихот подменя действителността с измисления свят на литературата и 
полага върху него собствената си идентичност. лудостта на младия идалго е 
удивителна с това, че той е едновременно и умопобъркан, и здравомислещ, 
като граница между тези две понятия не съществува. образът на света 
в съзнанието на героя не съвпада с композицията на реалния свят, но 
упорството му да живее във вселената на рицарството дори когато прозира 
голям контраст, всъщност отразява необходимостта ни да поддържаме 
съзнателно някаква илюзорна представа за живота си.

а вие смятате ли дон кихот за луд? Мислите ли, че неговата полуда 
го прави смешен фанатик или не? е, аз твърдя, че този безумец е пример за 
всички нас, които сме потънали в лицемерие, егоизъм, завист и арогантност... 
и предполагам, че искате да знаете защо. отговорът е доста простичък. аз 
виждам в дон кихот изключителна красота на неговото въображение, което 
помага за бягство от монотонността на живота и прехвърляне в един друг, 
по-красив и различен свят — светът на мечтите, вълнуващи и изпълнени с 
много приключения. дон кихоте, ти си добър и състрадателен, решителен 
и мъжествен, защото вярваш в доброто, в красотата и в хармонията, мразиш 
злото, винаги си готов да помогнеш на по-слабите и бедните. Сърцето ти е 
толкова голямо, но за жалост повечето го използват, за да те предават. Разбира 
се... това не е проблем за теб, тъй като си достатъчно мъдър и упорит и 
можеш да разграничаваш доброто от злото. вие виждали ли сте някой друг да 
тръгне да се бори срещу неправдата и несправедливостта само с един пробит 
леген на главата, стари доспехи и мършав кон? не, нали! твърдите, че това 
е „смешно“ и „налудничаво“. не вниквате в смисъла на дон-кихотовите 
действия. Горко ви! никога няма да се докоснете до неговото щастие и да 
усетите голямото му и щедро човешко сърце.

Бедни сте, приятели. липсват ви мечтите, които биха ви дали капчица 
живот и смисъл за постигане на духовни цели. Свикнали сте да получавате 
всичко наготово, нямате въображение, което да прави живота ви по-забавен 
и интересен, и сте потънали в една бездна на нищета, разруха, груби 
господари, пресметливи ханджии, скитници. наистина жалко за вас, защото 
има какво да се научи от този пламенен и фанатичен герой. лудостта му 
се различава доста от това, което вие наричате „лудост“ именно защото 
той изразява борбата за свобода чрез битки с вятърни мелници, с монаси, 
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със стада овце, с мехове вино, освобождава каторжници. всичко това звучи 
толкова интригуващо, защото рядко се срещат вече хора с толкова бурна 
фантазия. не е скучно, докато четеш за дон-кихотовите пътешествия, 
напротив — ти самият се пренасяш в един друг свят, изпълнен с илюзии 
и игри. За момент се превръщаш в коренно различен човек, който прави 
живота си по-магичен и мистериозен. Права ли съм? Или може би и мен 
ще изкарате луда? да, признавам, че 1600-ната година е доста далечко от 
нашия 21. век — век на телефоните, дискотеките, социалните мрежи. трябва 
да имаш богата фантазия и да знаеш как да я използваш, както дон кихот 
е направил. Горко на този, който никога не заприличва на него и никога не 
взима вятърните мелници за великани. такъв човек отдавна е забравил да 
търси справедливост и добродетел в живота и е предпочел да се отдаде на 
сигурното, но скучно съществуване.

Пожелавам ви да осъзнаете, че животът е пълен с изненади и никога 
не знаеш какво те очаква. но запомнете, че не трябва да слугувате никому 
и имайте повече въображение, за да бъде животът ви фантастичен. ако не 
рискувате, никога не бихте разбрали какво е можело да бъде. За да успееш, 
първо са нужни много рискове, защото, който не е рискувал, не е и печелил.
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А щастието бе възможно и толкоз 
близко! Но... не би!

Симона Дикранова, 9. з клас

в произведението на Пушкин „евгений онегин“ една от основните 
теми е тази за щастието между двамата главни герои татяна ларина и 
евгений онегин. тяхната любов и мечтаното щастие остават неосъществени 
заради разменянето на ролите в сюжета на романа, като по този начин 
нито копнежите се осъществяват, нито героите постигат мечтите си. освен 
че липсва щастлив край, сякаш постоянно се разказва за неосъществени 
събития, за това, което е можело да стане, но така и не се е случило.

Представите за щастие на евгений и татяна се различават. трагичното 
разминаване между двамата с щастието и любовта се дължи на различните 
идеали и ценности, към които се стремят. След време обаче и двамата малко 
или много се променят — евгений открива любовта, но вече татяна е 
станала независима и зряла личност, за която честта и достойнството стоят 
над копнежите и мечтите.

евгений се отдава изцяло на удоволствия и безгрижен живот, в който 
всичко е еднообразно, докато татяна живее в романите, които чете и които 
я правят истински щастлива. онегин е преситен от забавления и приеми, 
отчужден е от хората и е равнодушен към живота, в който не вижда смисъл. 
той не мечтае, а вижда само скучната действителност. татяна живее в друг 
свят. тя е завладяна от книгите и техните любовни истории. По този начин 
си изгражда представа, че любовта е нещо прекрасно, в което измамата и 
егоизмът нямат място.

онегин и татяна се различават и по характер. евгений е изискан 
млад аристократ, остроумен, елегантен и в същото време загадъчен, 
хладен и горд, безстрастен и погълнат от самия себе си. той е песимист и 
равнодушен герой, който освен това притежава чувство за независимост и 
превъзходство. онегин е разочарован от живота и от светското общество. 
той не знае на какво трябва да бъде посветено неговото съществуване. той 
не вижда цел в живота си, която да преследва. ето защо се изолира в своята 
досада и неудовлетвореност, без да може да промени нещо в безцелното си 
съществуване. татяна ларина е израснала далеч от големия град. тя е надарена 
с въображение, воля, скромен и красив характер, както и с нежна, пламенна 
и лесно ранима душа. от една страна, е чувствителна и емоционална, а от 
друга, е достатъчно смела, за да признае чувствата си. татяна притежава и 
нравствени качества като душевна простота и искреност. тя иска сама да 
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реши съдбата си и сама да избере спътника в живота си. Мечтае за човек, 
който да прилича на героите от любимите й романи.

когато онегин се връща в столицата, а татяна е вече омъжена, 
евгений се влюбва в нея. тя вече е високопоставена, горда, изискана и 
непристъпна дама. от една страна, татяна не се е променила. тя все още е 
така чистосърдечна, искрена и чувствителна въпреки ролята, която е приела в 
обществото. от друга страна, обаче тя е станала по-силна, независима, зряла 
и е изградила ценности като дълг, чест и достойнство. в същото време, след 
като се завръща, онегин вече не е егоистичен, умее да се вглежда в същността 
на хората и е способен на силни чувства. въпреки че татяна не е щастлива 
от живота си на светска дама и все още има чувства към евгений, тя поставя 
дълга към съпруга си над своето щастие и решава да остане с него. това може 
да се разгледа като сурово и справедливо възмездие за предишната слепота 
и жестокост на онегин или като възхвала на верността, дълга и почтеността 
на татяна.

Пушкиновата героиня татяна е въплъщение на откритост и отдаденост 
към другите, докато онегин е осъден да остане самотен и отчужден. въпреки 
отблясъците на любовта и мечтаното щастие, човек трябва да съхранява и пази 
най-скъпото си притежание — чувството на самоуважение и достойнство.
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Доротея Колева, 9. з клас

някои хора вярват, че е възможно да срещнем правилния човек 
в неподходящо време. По този начин пътищата на татяна и онегин се 
пресичат и отклоняват постоянно, а ние не успяваме да достигнем до края им, 
защото произведението няма ясен завършек. това ни подтиква да си зададем 
въпроса “възможно ли бе щастието помежду им?”

За да постигнат щастието, татяна и онегин трябва да намерят баланс 
между различията си. отвръщането на чувствата на другия може би не 
го гарантира. Щастието им би било възможно, но за да го имат, трябва 
да преодолеят много трудности. не се знае дали татяна е способна да 
понесе болката, която евгений може да й причини несъзнателно поради 
неопитността си в любовта. той не е типичният мъж, за когото всяка жена 
мечтае. онегин е неудовлетворен, равнодушен, студен, рязък и подвластен на 
хорското мнение. вярно е, че щом се влюбва в татяна, проявява интерес към 
живота, но все още би било трудно за нея да научи човек, който никога не е 
бил щастлив, да бъде такъв. трудно, но не невъзможно. татяна е мечтателна, 
доверчива, нежна и изпълнена с надежда. Младото момиче е всичко, от което 
евгений има нужда, за да се възвърне удовлетвореността му от живота. тя би 
била като капка свежест в еднообразното му ежедневие. татяна би разпалва 
желанието му за живот, но самата тя би гаснела. Може би, ако егото на онегин 
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не е толкова голямо и представите на татяна, сътворени от любовните 
романи, толкова недостижими, щастието им би било възможно. При тези 
обстоятелства обаче то не е.

княгината прави правилния избор, като отказва на онегин. ако 
е предишната наивна татяна, готова да се хвърли на сляпо в любовта, би 
поставила на първо място човека, когото обича, а после себе си. тя би 
отвърнала на чувствата му. но това вече е новата татяна — уверена, зряла 
жена, като богиня, с инстинкт за самосъхранение. Израстването й помага да 
проумее, че достойнството й е важно, а то може да се запази чрез верността 
към съпруга й. Може и да не го обича толкова силно, но той не я отхвърля, 
както прави онегин. ако евгений я обичаше истински, щеше да я обича от 
самото начало, когато все още не е високопоставена дама, а само скромно 
и замечтано момиче. онегин я обича, колкото гордостта му позволява. той 
осъзнава прекалено късно, че щастието не се крие в свободата му.

а може би е възможно да са щастливи, но този вариант включва 
купища компромиси от страна и на двамата влюбени. татяна би внесла цвят 
в черно-белия живот на евгений, а той би я връщал в реалността, за да не се 
губи в необятното си въображение. двамата биха се допълвали взаимно като 
две части на едно цяло. но... не би!

невинаги любовта има щастлив край или ако има такъв, трябва да 
разберем, че невинаги е с човека, с когото ни се иска. трябва да осъзнаем, 
че има разлика между това, което желаем, и това, което е добро за нас. 
Подвластни на емоциите, понякога забравяме кое е правилно, и в такива 
случаи Господ си знае работата, като ни помага, осигурявайки ни нужното.

Сабина Бостанджиева, 9. ж клас

Рано или късно всеки е изправен пред важно решение, което може да 
промени живота му завинаги. И трябва да признаем, че е страшничко. ами 
ако не вземем правилното решение? ако провалим живота си завинаги? но 
в края на краищата правим избор и се придържаме към него, вярвайки, че е 
било най-правилното решение.

Пред също такъв избор е изправена и татяна от Пушкиновия роман 
„евгений онегин“. в единия случай може да послуша сърцето си, може да 
обича и да е щастлива. Само с едно изречение може да накара целия свят да 
спре и да се пренареди. да, ще нарани много хора по пътя си, но не си ли 
заслужава за цял живот щастие?

Хората търсят любовта на живота си до сетния си дъх, а някои даже и 
не я намират. а ето я и нея — не само че я е намерила, а и сродната й душа 
й се обяснява в любов. Без съмнение, повечето хора няма да се замислят и 
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за момент, защото какво значение има дали ще нараниш няколко души, ако 
в замяна можеш да обичаш, да бъдеш обичан? та любовта е най-силното 
нещо на този свят. За любовта няма граници... нали така казват? в този 
случай най-голямата мечта на татяна може да се сбъдне. Може да живее с 
любимия си евгений, да го обича, да създадат семейство, да изпитат всяка 
една емоция, всеки един миг на радост, тъга, щастие, скръб заедно. Може да 
преминат през всичко, разчитайки един на друг. това е всичко, което човек 
може да си пожелае.

от друга страна, избере ли да е щастлива, ще нарани много хора. даде 
ли думата си за вярност веднъж, трудно е да я върне обратно. не само че ще 
потъпче своята чест и достойнство, а ще нарани и унижи човека до себе си. 
а този човек вероятно никога не би й причинил същото. никога не би я 
оставил да страда, да бъде унизена и отхвърлена. трудно би било да се каже, 
че не изпитва същото чувство и към човека, който я е приел с всеки неин 
недостатък, човека, който не би я съдил, който я обича и боготвори с цялото 
си сърце. но това е една друга любов, която евгений не би могъл да разбере. 
в крайна сметка всичко си има цена. дори и щастието. а татяна не е готова 
да я плати.
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За какво сме слепи днес?
Агафия Щерева, 11. е

Понякога имам чувството, че живея в свят, пълен със слепци. те обаче 
не вървят, почуквайки с бастунчето по тротоара, нито пък ги придружават 
кучета водачи. Стъпват уверено и целеустремено, без да имат нужда от 
помощ или някой да ги държи за ръка. те слагат черни очила, когато искат да 
се скрият от приглушената светлина на дребните неща от живота, и ги свалят, 
когато ги заслепи блясъкът на материалните печалби, славата и успеха. точно 
тогава осъзнавам, че тяхната слепота е духовен, а не физически недъг.

тези слепци са част от моя личен живот и от обществото, на което 
принадлежа. те не виждат всичко онова, което не желаят да видят, което не 
ги интересува пряко или не ги вълнува. не виждат доброто около себе си, 
наричайки го наивност, не отвръщат с усмивка на сърдечния поздрав на 
съседа си, не благодарят за дребните жестове, които получават.

често тези слепци са мои близки, дори приятели. те не виждат 
болката в очите ми, когато съм обидена или наранена, не питат за моите 
ежедневни грижи, не искат да се натоварват с моите проблеми. За тях трябва 
винаги да бъда добра компания, весела, жизнерадостна и доволна от живота. 
Същите тези „приятели“ не оценяват моите малки победи и успехи, а искат 
да се похваля с големи постижения, например в престижен конкурс или 
реалити шоу. не искат да познават моето сплотено и любящо семейство — 
интересуват се единствено от дестинацията на семейната ни почивка. те се 
впечатляват от колата на приятеля ми, който ме е докарал в училище, и от 
дизайнерските марки на обувките и дрехите ми...

тези мними слепци утре няма да забележат пороците на обществото, 
в което живеем. Потънали в охолство и благополучие, няма да забележат 
бедността, човешкото страдание и нещастие. няма да се възмутят от лекарите, 
забравили Хипократовата клетва, които ще си играят с човешкия живот 
срещу подобаващата сума пари. няма да оценят усилията на побелелите 
вече учители, които се борят да възпитат образовано поколение, влагайки 
цялата си душа в своята професия. „черните“ очила ще им попречат да 
видят ромските деца, които обикалят безгрижно(?) улиците, вместо да влязат 
в класните стаи на българското училище. Самовлюбени и егоистични, тези 
слепци дори няма да се заслушат в статистическите данни за младите хора, 
напуснали родината си в търсене на своето щастие.

ако можем да прогледнем, щяхме да преоткрием красотата на доброто, 
истината и всички онези нравствени добродетели, които са ни съхранили до 
днес като народност — чест, достойнство, морал и любов към ближния.
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Христиана Тернева, 11. е

За жалост, хората сме склонни да „слепеем“ за какво ли не. За добрините, 
които другите правят за нас, или пък за възможността ние да направим 
добро на тях. точно така. възможността. тя е първата в „черния списък“. 
Замисляли ли сте се колко много възможности успяваме да пренебрегнем, 
когато застинем в прагматичния балон на сляпото ежедневие? Предполагам, 
че когато това ежедневие се превърне в лош навик, е много трудно да се види 
отвъд него. всъщност възможностите са се пръкнали навсякъде около нас, а 
ние само трябва да имаме желание да ги видим. това желание трябва да идва 
от душата и сърцето ни. да не би омир да е захвърлил своята „Илиада“ или 
пък дядо Йоцо да е забравил за „българското“ само защото им е било отнето 
едно от сетивата? точно обратното. омир ни оставя своя величествен епос, а 
„клетият“ дядо Йоцо, постигайки душевна удовлетвореност, се извисява над 
слепите си съселяни.

дали се променя нещо в съзнанието на хората, след като прочетат 
дадено произведение? Защо, след като прочетем алековите присъди, 
светогледът, нравите ни остават същите? кара ли ни дядо Йоцо да провидим, 
или само да го съжалим? Сигурно вече се досещате, че говоря за слепотата 
ни към словото. то може да ни бъде верен пътеводител, който да ни прави 
по-добри. Може, стига да не го превърнем в поредното нещо, за което сме 
слепци днес...
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Йоана Чорбаджиева, 11. е

За какво сме слепи днес? За бедните, за бездомните, за щастливите 
мигове, за българските светини, за управляващите, които съсипват държавата 
ни. Затваряме си очите за толкова много неща. тъжно е, че сме оставили 
технологиите да ни погълнат и сме се превърнали в роби на тези, които са ги 
измислили. опитваме се да избягаме от реалността, но рано или късно тя се 
ни застига. оплакваме се от хората, които ни управляват, но не правим нищо 
по въпроса, страхуваме се да се изправим и да заявим различна гражданска 
позиция. но човек не може да постигне това сам, трябва обединение и 
единност, както гласи девизът на България: „Съединението прави силата“.

Истината е, че хората виждат само това, което искат да видят. от личен 
опит знам, че когато спрем да се интересуваме само от себе си, започнем 
да виждаме малките неща и да си помагаме, можем да постигнем много. да 
не подминаваме бездомните, а да им купим един хляб. чувството да видиш 
грейналите им очи, изпълва сърцето ти. Или да се заслушваме в думите на 
бабата, седнала до нас в автобуса, вместо да се правим, че не я чуваме, защото 
тя е искала само да поговори с някого. това са истинските неща, за които 
трябва да си отваряме очите, защото те ни правят хора. Зрението е дар от 
Бога, който трябва да използваме не само за да гледаме, но и за да виждаме.

Ирина Станчева, 8. а
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Миглена Атанасова, 11. е

Слепотата е чувството, което ни обзема, когато нямаме ясна преценка 
за случващото се около нас. тя не представлява само неспособността за 
различаване на цветове и форми, но и усещането, че дори и зрящи, хората 
не успяват да видят и оценят стойностното в живота. възпрепятства ги да 
прозрат нещастието на околните и да бъдат съпричастни с болката им. 
Смятам, че слепците днес са точно тези хора, които се стремят да получат 
материална осигуреност, но не смятат за нужно да помогнат на някого в 
нужда. Сляпата мечта, която ги води по пътя към богатството, всъщност 
ги превръща в жестоки и безскрупулни. крепи ги единствено мисълта, че 
ще успеят да натрупат достатъчно „ценности“, с които да живеят охолно и 
да предадат на децата си същия завет. така продължават да се появяват все 
нови и нови слепци, които не оценяват покрива над главата си и храната на 
масата си, а се безпокоят дали са им достатъчно диамантите. Много малко са 
осъзналите се хора, които са благодарни за това, което имат, и го смятат за 
достатъчно. За нещастие, да бъдеш богат, в днешно време се е превърнало 
във висша цел, която не може да се сравни с това да бъдеш добър. Ценностите 
са претърпели огромна метаморфоза за няколко десетилетия. например във 
филма „Светлините на града“ с участието на чарли чаплин става въпрос 
за любовта между скитника и бедното сляпо момиче. несретникът прави 
всичко възможно да му помогне да запази мястото, в което живее. По този 
начин, без изобщо да го е виждала, тя се влюбва в него и разбира истинската 
му същност. в крайна сметка жената 
успява да прогледне и среща на 
улицата своя любим, когото веднага 
разпознава. Слепотата й й помага 
да опознае вътрешната му красота 
и да съзре много повече качества 
у него, които зрящите хора не са 
успели да открият. от раждането 
на този филм са изминали повече 
от петдесет години, а разликата в 
ценностната система е значителна. 
в днешно време качествата, които 
са пренебрегнати, са точно тези, 
благодарение на които момичето 
се е влюбило в своя любим — 
търпеливост, любвеобилност и 
отдаденост. М
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Варвара Димитрова, 11. в

Слепецът дядо Йоцо е една мъдра душа. „честит“ е, защото вижда 
някак по-надълбоко. той е „честит слепец“, защото в залеза на живота 
си „вижда“ нещо, което въплъщава усещането му за свободата по-силно, 
отколкото самото освобождение. влакът, въобразен като чудовищен крилат 
змей, преминава през българските долини, планини, поля, падини, села и 
разгласява силата, славата и напредъка на свободна България.

в образа на слепия старец и на селото са събрани в едновременност 
идеалът на българите през възраждането и една достигаща до крайност 
грозота на живота след освобождението. Има някаква светла и същевременно 
горчива ирония в образа на слепия, който в срещите си с войника, с околийския 
началник и с железницата успява да види свободата, а окатите селяни винаги 
са били слепи за нея. Слепият вижда, защото освен обикновено зрение и 
слух, дарени ни от природата, човекът може да има един по-висш дар — 
вътрешния поглед, чиято светлина е поддържана от идеала. Слепецът дядо 
Йоцо е един от онези рядко дарени с вътрешно зрение хора, които запазват 
жив идеала за свободна България.

в разказа „дядо Йоцо гледа“ повествователят противопоставя 
различни житейски позиции и изразява убеждението, че е необходимо да се 
оцени изключителната стойност на изстраданата национална свобода. вазов 
заема позицията на свидетел и съдник на епохата. всевиждащият Патриарх 
критикува равнодушието и апатията към ценността свобода.
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Пред прозореца на живота
Андрея Драганова, 12. и

„ето нашето зимно стъкло“. У далчев „то не е сякаш същото“, но 
моето си е все същото, само картините зад него се менят. Прозорецът 
е същият. Животът — не. Гледаме зорко към света, всеки през своя си 
прозорец, критикуваме, скрити зад пердето, коментираме и подвикваме. но 
способни ли сме да станем част от света навън? да си част от обществото, е 
основна човешка характеристика, но и едно от най-трудните неща на света.

Моят прозорец има трапецовидна форма, малък перваз, наредени 
върху него цветя. Старая се стъклото да е винаги чисто. когато погледна 
навън, каквото и да виждам, каквато и картина да се разкрие пред очите ми, 
рамката е красива. обграждам живота си с красота, внасям живот в облачното 
небе, в грозния двор на съседа, в разбитите улици или изсечената гора. аз 
гледам през своя прозорец и аз решавам как ще гледам.

Понякога не ми се гледа навън. Предпочитам да насоча погледа си 
навътре. да почистя стаята си, да подредя мислите си. да избърша праха, да 
обърша скръбта. Има толкова много да се подрежда, че дърпам пердетата. 
оставам насаме със себе си. не виждам и не чувам външния свят. в някои 
моменти нямаш нужда от него. Затова е прозорецът — границата между теб 
и другите. Можеш да дръпнеш завесите, можеш да го отвориш, можеш да 
го затъмниш дори, така че никой да не те вижда. Прозорците са очи. колко 
тъжно, че толкова хора не забелязват, че стаите им имат прозорци!

Т
ео
д
ор
а
 Т

р
иф

он
ов

а
, 
12
. 
е



Устрем' 2019

23

ако просто седим зад стъклото и наблюдаваме изтичащия живот, какъв 
е смисълът? Стъклото е граница между живеене и съществуване. виждаме, но 
не участваме. като филм, който гледаме, но не можем да променим, защото 
сценарият вече е написан от друг. в стихотворението на далчев „Прозорец“ 
героят наблюдава света през прозореца. Разликата е там, че далчевият 
герой вижда измислена картина. той сам съставя сюжета на филма, който 
гледа. трагедията в творбата идва с... диханието на човека. той е авторът 
на фантазията и всеки негов дъх унищожава мечтата, разтопявайки леда по 
стъклото. Бидейки жив, умъртвява бляновете си.

всички гледаме през прозорците си от различен ъгъл, всеки гледа 
през различно стъкло. ала всички гледаме през мечтите, мислите и чувствата 
си. оставяме, без да искаме, вътрешното ни аз да контролира сетивата ни. 
Затова всички виждаме света различно. Понякога се чудя какво виждат 
другите през моя прозорец. все пак е прозрачна повърхност. дали виждат 
цветята по перваза и лампичките около него? дали виждат мен? дали някой 
ме наблюдава, докато спя? Понякога и аз гледам към чуждите прозорци. 
Разучавам хората, съдейки по завесите или по мазилката на стената. Гледам 
влюбени, щастливи, тъжни, млади и стари хора зад стъклата. ала най-много 
обичам да гледам през своя прозорец, да усещам топлината и уюта на дома. 
не е ли в това смисълът? да намериш прозореца, през който да гледаш и да 
виждаш най-прекрасната версия на света.
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Огледалото на живота
Катерина Колева, 12. д

казват, че времето лети. то е безкрайно, независимо дали го 
представяме като линия, която върви напред, или като окръжност, според 
която събитията се повтарят и нищо не е изключително. кръговратът е един 
и същ и рано или късно се връщаме в началото. а може да е и като спирала, 
която се стреми ту нагоре към ангелите, ту надолу към дванадесетте далчевски 
дяволски кръга. За всичко това можем само да гадаем, но в същината стои 
една истина — времето няма край, но нашият живот има. времето не лети, 
то направо ни поглъща. нашето време е кратко и е важно на какво ще го 
посветим. но коя е мярата, че животът ни е бил пълноценен? дали сме 
успели да внесем малко от рая в живота си, или сивотата ни е обзела и сме 
заживели в ада?

в стихотворението „Стаята“ на атанас далчев е представен дом, но 
той е неподвижен, несподелен, пуст и изпълнен само и единствено със 
знаците на смъртта от някой предишен живот. След смъртта на Бога всичко 
в земното битие напомня за трагичния край. огледалото е представено като 
„прозорец“ към предишен свят, то е запаметило само мълчанието, отразява 
човешкото отсъствие, увековечава мъртвите вещи, съхранява тяхната 
вечност и нетрайността на човека. Предметите, които пазят човешкия образ, 
са портретите — пожълтели, болни, надживели човека, отнемайки изцяло 
смисъла на живота му.

И ние се оглеждаме в огледалото. докато сме на този свят, то се 
наслаждава на красотата ни, на усмивките и щастието ни. то пази и моментите, 
в които отиваме да се огледаме, за да видим дали са останали следи от сълзите. 
И все пак вярно ли е, че когато си отидем, то гледа само един заключен, 
мъртъв свят? огледалото е съществено за нас, докато сме живи, докато се 
наслаждаваме на светлината. но ние сме способни да оставяме нещо след себе 
си, така че да продължим историята си, да създадем живот, който ще донесе 
такъв и на огледалото, и на дома. Хората се грижат за нещата, които са им 
скъпи, затова, ако внесем ред в дома си, внасяме ред в живота си. ако открием 
за какво да живеем, ще разберем и на какво да се отдадем и за какво си струва 
да се погубим. чуждото време зависи от нашето, чуждият живот се влияе от 
нашия, и то не само докато сме живи. наследството, което оставяме, дава 
продължение на цялото съществуване. След нас ще настъпи живот, стаята 
ще бъде изпълнена с битие, ако ние решим да й го дадем. Завещанието ни 
може да е материално, но можем да завещаем и самите себе си. ако научим 
тези след нас, че сезоните не са просто време, което отминава, през зимата 
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у дома ще остане уютът, през пролетта ще цъфтят цветя, а жълтото ще е 
символ само на рая и светлината. 

всичко си има край, но всеки край е едно ново начало, независимо дали 
огледалото е още там и дали още помни и вижда живот след смъртта. времето 
не само лети, то се променя, а с него и ние се променяме. отражението може 
да твърди, че домът, изпълнен със смърт, е единственият край, но някъде 
там някой с душа и с живот помни теб, помни опустялата сега стая и някъде 
там има нов живот с ново време в друга стая, с огледало, което също помни 
и също ще забрави...

Теодора Трифонова 12. е
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Час по тишина и мълчание и 
(анонимно) вглеждане в себе си — 
юни, 2018, 7. час БЕЛ, 11. г клас

* * *
Послушай морето,
което вечно целува сушата,
без да й обещава нищо.
научи езика му
и спри да питаш
дали те обичам.
любовта не е обещание.
обещанието е несигурност,
която поражда лъжа.
недей ме пита...
не ми обещавай...

* * *
„Ще се върна, чакай ме!“ — каза и замина.
аз не чаках, а и тя не се върна. Беше нещо като смърт, но без някой 

да умира.

* * *
Светът е пълен с избавления, а ние знаем само да бягаме.
не сме изживели и половината от мечтите си, а вече сме уморени от 

живота. едно нещо се цени навсякъде — дрехи, коли, лъскави железа... За 
семейството и истинските приятели всеки забрави.

Уморих се.
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* * *
лятото пристига, морето нежно отмива негативните ми мисли.
тежък труд трябва да положа, че матурите не мога да отложа.
какво ще постигна, каква ще стана — умът ми хиляди въпроси 

премисля.
Животът като влак без релси може и да дерайлира...
Ще работя ли това, което пожелая, или цял живот безплодна почва ще 

копая?
Ще ме запомни ли с добро обществото, или ще бъда незначително 

просо в сеното?

* * *
Стоя тук, в този извратен свят, където всичко трепери и пада, но никой 

не може да види през стъклената ми душа. Макар и прозрачна, тя е някъде 
там.

не ме намирай, не ме търси. в този свят, който от друг е измислен, 
не искам да те наранявам. така че моля те, не помни колко съм прозрачен, а 
запомни времената, в които бях цветен.

не можех да казвам красиви лъжи, мечтаех да бъда прозрачен човек, 
покривах очите си. това, което усещах, беше мирисът на зимата в моите 

мечти. Искам да усетя 
вятъра, да го следя, но... 
ако ме отнесе, когато го 
докосна? ами ако отнесе 
и сърцето ми? чувствам се 
безчувствен, всъщност не 
чувствам.

виждам мрака, 
всъщност не виждам.

Знам нищо, 
всъщност не знам нещо.

Правя нещата по-
трудни, отколкото са. 
„нещата“, които обичам, 
си заминават. въпреки че 
слънцето блести горделиво, 
за мен е безкрайната буря. М
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Сълзите ми — дъждът. Спомените ми — ураган.
не вярвай в себе си, вярвай в мен, който вярва в теб.
не се доверявай на себе си, довери се на мен, който се доверява на теб.
не наранявай себе си, нарани мен, който лудо те обича.
чувствам се оплетен в тази градина от думи, в която си ме призовал. 

опитвам се да отхвърля собствената си съдба и да освободя душата си от 
плен, затова разкъсвам собствените си криле — да си даря сам малко свобода.

Декамероновско
Житата се поддават на дланта ми и аз ги любя с ласка на орач.
обичам те, преди да те целуна, преди да ни обгърне лунен здрач.
в житата тялото ми ще осъмне със тялото ти и... с тъга.
обичам те! И вярвай — ще се върна, за да се любим пак из тез поля.
Житата ми помахват още сънни.
осили шарят нежната ти гръд.
обичам те!

Атина Костуркова, 12. е
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Десетминутни вариации, вдъхновени 
от "Вяра" на Вапцаров, на тема

В КАКВО ВЯРВАМ?
12. д клас

 ☺ аз съм изключително позитивна, гледам на нещата първо от добрата 
страна. всеки може да постигне хармонията, ако е отворен към доброто в 
света и вярва, а след това идва и щастието. най-вече вярвам на промяната 
от зло към добро. вярата помага на всеки паднал, пречупен, навел се или 
затънал да разцъфти отново и да бъде по-добрата версия на себе си.

 ☺ вярвам, че всеки човек се ражда добър, но понякога по много 
причини тази доброта остава скрита. вярвам, че всеки си има сродна душа и 
непременно ще я срещне. вярвам, че след лошото идва добро; в близките си 
и в себе си, вярвам в човека.

 ☺ вярвам, че всеки ще получи заслуженото — наказание или 
награда, според делата. вярвам в любовта като сила, която може да 
преобърне възгледите ни, да подреди ценностите ни, да придаде смисъл на 
съществуването ни. вярвам в силата на човешкия дух.

 ☺ вярвам, че любовта не пречи на пътя ни нагоре, ако не забравим 
да ценим и себе си така, както ценим този, който върви до нас. вярвам в 
смисъла на предизвикателствата.

 ☺ вярвам, че ще постигна повече от това, което другите мислят за мене. 
вярвам, че животът ни поставя препятствия, за да се научим да оценяваме 
важните неща в живота. един ден ще мога да се обърна назад и няма да 
съжалявам за нищо! вярвам, че ще намеря смисъла на това да съм жив и да 
дишам! всеки човек има точно определена роля в този свят и свое място. 
дразня се, когато някой ми каже, че не мога да постигна нещо, без дори да 
съм опитал — неговите възможности имат лимит, не моите. трудно понасям 
хора, които се оплакват от всичко, те просто нямат воля и не си вярват. 
вярата в собствените възможности може да ни даде висоти, каквито не сме 
подозирали за себе си. Светът е едно страхотно място, но стойностните 
неща в живота трябва да се заслужат. вярвам, че няма да загубя вяра в себе си!

 ☺ вярвам, че всеки е способен да промени себе си, да се надгради и 
развива, ако има силата на вярата в себе си.

 ☺ вярвам, че повече любов ще направи света по-добър. За да се 
постигне вътрешна хармония, не може просто да забравим, трябва първо да 
простим.
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 ☺ вярвам в себе си и в своите способности, в най-близките си хора, в 
безкористното добро и в любовта. не на последно място вярвам на добрата 
скара и сосовете :) И в спорта вярвам, защото той изгражда тялото и духа на 
човека.

 ☺ вярвам в човечността и добротата, която всеки носи, и може да я даде 
на страдащ човек или гладно животинче на улицата. вярвам, че все някога 
влиятелните политици, които живеят в охолство, ще отворят сърцата си за 
страдащите.

 ☺ вярвам в силата на промяната, всичко друго е преходно и чака 
момента, в който ще се промени.

 ☺ вярата ни подкрепя да постигаме неща, които сме мислили за 
непостижими. но само с вяра не става, важни са действията. когато виждам, 
че човек прави всичко възможно, за да постигне целите си, вярвам, че това 
ще се случи.

 ☺ вярвам в добротата, в справедливостта, в любовта и в човечността. не 
съм религиозна, но вярвам, че той гледа и помага на доброто и въплъщенията 
му.

 ☺ вярвам, че всичко се случва с причина, че всеки е на този свят, 
защото има за какво да живее и какво да остави след себе си. вярвам във 
важността на спонтанните решения. когато сърцето говори, се правят най-
правилните избори. дори неуспехът се случва, защото трябва да се научим 
на нещо. вярвам в естествената красота на човека.

 ☺ вярвам, че ще си намеря мястото в света и ще бъда полезна. вярвам 
в любовта от пръв поглед и в общуването с животните. вярвам, че животът 
е еднакво ценен за всички. вярвам и в неща, които взаимно се изключват — 
например в теорията за Големия взрив и в Бог. вярвам, че лоши хора няма, а 
само такива, които са огорчени, наранени, самотни. вярвам в прошката. И в 
задгробния живот също — човек се преражда и духът има мисия, която трябва 
да бъде изпълнена. вярвам в паралелните вселени и във физичните закони. 
няма мрак, има отсъствие на светлина. няма реално зло, има липса на добро. 
Само че това го е казал айнщайн, обаче аз му вярвам! вярвам, че ако човек 
има цел и я следва, полага усилия и дерзае вдъхновено, ще успее. вярвам, че 
благородната лъжа е нужна, както не можем и без грозната истина. вярвам, 
че домът е място, а не човек; че чужбината е наша приятелка, но родината 
винаги ще остане наша майка. вярвам, че един ден ще напиша книга, както, 
че мога да изям цяла тава с пиперки, защото ме е родила българска майка 
юнашка!
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Проза от поезията 
на живота

Теодора Трифонова, 12. е
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Непоправимото
Ирина Станчева, 8. а

някакъв шум, идващ отвън, ме събуди. Изправих се до леглото и 
включих лампата на нощното шкафче. тялото ми се беше сковало от шока. 
в стаята цареше тишина и нямаше следа от съмнителния шум.

— джули? всичко наред ли е?
Гласът на Брент се чу зад гърба ми. обърнах се към него и погледнах 

към полузаспалото му лице. той се изправи и седна в леглото, докато 
разтриваше очите си. не бях сигурна какво да отговоря. още бях стъписана 
от шума. тъкмо бях сънувала много странен сън. кошмар.

— така мисля... — отвърнах му и седнах обратно на леглото. — чух 
някакъв шум и се събудих. това е всичко.

— Сигурно отново е бил прозорецът — Брент опитваше да ме 
успокои. — Можеш да заспиваш отново.

единственото нещо, което се чуваше в стаята, беше вятърът, който 
блъскаше по стените на малката къщичка в планината. Погледнах към 
прозореца. вечер, особено през зимата, едва се виждаше нещо по-далеч от 
метър от прозореца заради виелиците.

Ръката му разтриваше плавно гърба ми. напрежението от тялото ми 
изчезна. облегнах се назад в леглото и се сгуших в него. Почувствах се в 
безопасност, но все още усещах, че нещо не е наред. Брент отметна кичур 
от косата зад ухото ми. Плавно повдигна брадичката ми, за да го погледна 
право в очите.

— Сигурна ли си, че всичко е наред? — попита ме той и можах да 
усетя притеснението в гласа му.

— Просто... Сънувах кошмар. добре съм.
— Искаш ли да ми разкажеш?
— не си спомням всичко. Беше като неясен спомен — гласът ми 

трепереше леко и се опитвах да шепна. — двамата пътувахме в колата. Беше 
слънчево и светлината ме заслепяваше. ти протегна ръка към мен и хвана 
моята. Погледнах към теб и ти вече ме гледаше с усмивка. После... всичко 
застина. След няколко секунди колата се удари в нещо и полетя. Преобърна 
се и парченца стъкла летяха във всички посоки. Седях с главата надолу, 
прилепена към седалката от стегнатия колан. Погледнах към теб, ти беше в 
безсъзнание. Беше... всъщност мъртъв. След това се събудих.

Брент кимаше леко и осмисляше разказа ми.
— но това беше много отдавна, джули — смънка той неясно и потърка 

сънливо очите си.
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— Моля? — не разбирах какво иска да каже с тези думи. Първо 
помислих, че се шегува, но лицето му изглеждаше сериозно. — не те 
разбирам. това беше просто кошмар.

— Сигурна ли си?
При тези негови думи се отдръпнах. обърнах се към Брент и го 

погледнах въпросително. Гласът му звучеше съвсем сериозно. той забеляза, 
че бях учудена и честно казано, силно притеснена. лицето му се промени. 
Сега изглеждаше някак мрачно. Усмивката му изчезна.

— Защо казваш това? — попитах го, като се опитах да звуча настоятелно 
и спокойно. но всъщност ме беше страх.

— трябваше да си го забравила досега — каза ми той и учудващо на 
лицето му се появи странна усмивка. — Защо още мислиш за това?

— ти стоиш пред мен. онова не беше реално — сълзи напираха в 
очите ми, но ги удържах. — не беше реално. не беше...

Бавно отворих очи. в стаята беше още тъмно и светлината от лампата 
вече не осветяваше стаята. лежах неподвижна по гръб. обърнах се към 
празното място на леглото до мен. нямаше и следа от Брент. отне ми 
няколко секунди да осъзная, че вече не сънувам. Бяха изминали две години 
от катастрофата, а аз продължавах да мисля само за това.
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дълго време лежах на леглото и гледах към тавана. очите ми се 
насълзяваха все повече с всеки спомен за живота ми преди инцидента. 
опитвах се да се отърся от тях, но явно без успех. дишах тежко и стисках 
белия чаршаф в юмруци. Бях се отказала от толкова неща през тези две 
години. опитвах се да бъда силна. колко ли дълго още щях да издържа?

тежка въздишка се откъсна от устните ми. отпуснах юмруци. 
напрежението напусна тялото ми и сълзите се спуснаха бавно по бузите ми, 
след това паднаха безшумно върху възглавницата. нямаше защо да ги сдържам 
повече. нямаше какво повече да губя. надигнах се плавно и погледнах през 
прозореца. навън беше започнало да се съмва. Изгревите бяха едно от 
любимите ми неща. обичах да ги съзерцавам заедно с любимите ми хора. 
това винаги ме е правело щастлива. Съзнанието ми се очисти от болката. 
Изправих се и краката ми се разтрепериха от рязкото движение. отправих 
се към вратата, подминавайки топлите дрехи, зимното яке и ботушите ми, 
наредени до гардероба. отворих вратата и леденият вятър сякаш удари лицето 
ми. накара ме да затворя насълзените си очи и сълзите по бузите мигновено 
замръзнаха. По небето имаше само малки облачета. Мек сняг беше натрупал 
по клоните на дърветата през нощта. Закрачих боса по затрупаната пътека, 
която водеше към гората. Зад дърветата, някъде там, беше поляната, откъдето 
гледахме изгрева много често с родителите ми, а по-късно и с Брент.

краката ми потъваха в рохкия сняг и студът пронизваше всеки нерв в 
тялото ми. но това не ме притесняваше. Сгуших ръце към корема и пъхнах 
длани под мишниците си. С всяка крачка тялото ми започваше да се предава, 
но просто трябваше да стигна поляната. вятърът се блъскаше в лицето ми 
и посиняваше устните ми. Почти не усещах лицето си и ми беше трудно да 
държа очите си отворени. Понякога залитах, но се подпирах на дърветата. 
След още няколко мъчителни метра навътре в гората се препънах в един 
затрупан от снега камък, при което паднах на земята. Бях замаяна и усетих 
как тялото ми се отпуска върху снега. не усещах болка от падането. трудно 
беше да се каже какво изобщо усещах. Погледнах към дърветата пред мен. 
вече виждах поляната зад тях. Беше толкова близо. Слънцето се показваше 
зад хълмовете. надигнах се и с всички останали ми сили се затичах напред. 
най-накрая стигнах до целта си. Спрях като закована на място и забих колене 
в земята. Гледката беше уникална. небето беше обагрено в топли цветове от 
изгрева, преливащи с тъмното небе. Поляната беше огряна от слънцето и 
топлите му лъчи загряваха измръзналите ми бузи. топлината беше примесена 
с чувство на облекчение. не можах да удържа усмивката си. това беше един 
от най-красивите изгреви, които съм виждала.

дишах тежко. леденият въздух завладяваше тялото ми. Погледът ми 
започна да се замъглява и вече ми беше много трудно да стоя изправена. 
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Усмивката напусна лицето ми. тялото ми се наклони на една страна и падна 
на снега. Почувствах се безпомощна. Усетих как животът ме напускаше и 
внезапно почувствах съжаление за пропиляното си бъдеще. осъзнах колко 
много неща бях загубила точно в този момент. но нямаше как да върна 
времето назад. Прибързаното решение ми костваше всичко. Затворих очи и 
се съсредоточих върху топлината от лъчите на изгряващото слънце. Просто 
си лежах там и не мислех за нищо. тогава нещо голямо застана до мен и скри 
слънцето.

— джули?
не можех да повярвам на ушите си. трепнах, когато чух гласа да 

назовава името ми. отворих очи и погледнах нагоре към неясния силует. 
това беше Брент.

— какво правиш тук? — попитах го с лека усмивка и тихият ми глас се 
загуби към края на изречението.

— търсих те.
Гледах как се наведе бавно към мен и погали бузата ми с ръка. Гърлото 

ми замръзваше. дробовете ми също. Усещах някаква тежест в гърдите си. 
Закашлях се и от устата ми текна аленочервена кръв, капеща по брадичката 
ми и по белия сняг. вече нямах сили да помръдна. Брент легна на земята до 
мен. той потърси ръката ми, сплете замръзналите ми пръсти със своите. 
Усетих как съзнанието ми се рееше свободно. тъгата и самотата ги нямаше.

— липсваше ми.
думите му прозвучаха със звучно ехо в главата ми, докато последните 

глътки въздух напускаха устните ми.
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Йоанна Христова, 10. б

* * *
обичаш ли ме? не, спри, не зададох правилно въпроса. аз не те 

обичам, та да те прегръщам и да те целувам, не. аз те обичам много повече 
от това... обичам, когато си до мен и аз съм до теб, така, близо. Само двамата 
— с очите ти и с устните ти, отпуснати в мека усмивка. Помня всеки път, в 
който сме били тъй близо, и обичам спомените. обичам и хубавите, и не 
толкова хубавите — поне бяхме двамата. обичам гласа ти и всички думи, 
които изричаш в радост, в мъка, в болка или тихо, шепнешком насън. обичам 
очите ти, когато гледат с носталгия дъжда или пламтящия огън. Искаш да 
изглеждаш силен, но аз обичам горчивата сладост на сълзите, които сдържаш 
пред другите. обичам и когато мълчиш и ми говори само дъхът ти, лек, 
топъл и мек. косата ти е тъй буйна и когато със загадка прикрива лицето ти, 
ми е тъй любимо. Ръцете ти — изпарява се всяка тревога, всеки нещастен миг 
изпада немощен в ръцете ти. Из теб блика светлина, неземна, ни от слънце, 
нито от луна, по-крехка и от тази на звездите. С теб в сърцето си аз съм пак 
несъвършена, но цяла и леко поетична. Може да не те целуна или да те хвана 
за ръка, но знай, че с теб аз намирам отново сърцето си пълно с обич и 
чувам пак гласа на своята душа, макар и с мъничко тъга... Можеш ли и ти да 
ме обичаш точно така?
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Поезия от прозите 
на живота
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Луна, 12. ? (псевдоним!)

* * *
Глава ме боли, ах, глава ме боли
от всичките ми неизживени мечти.
как да действам, изобщо не знам...
Я, подай аспирина насам.
Сама не успявам, нищо не става.
Родена съм за лирики само.
Прегърни ме, обичай ме, мамо,
дай ми любов и малко утеха.
Спри това ужасно ехо!
от него глава ме боли, ах, глава ме боли
и от онези — неприетите истини.
Знаеш ли изобщо колко болят?
Заглуши, ако можеш, целия свят,
направи да се чувствам значима,
прочети нещо мое във рима.
Изпей ми някоя забравена песен.
Разкажи някой виц, ама смешен.
Гали ми косите, сплитай ми плитки.
направи от онези, вкусните питки.
от опит глава не боли, глава не боли.
Пробвай да върнеш детските дни.

Мариела Христова, 12. е
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Poema VII
Панко Монев 12. з

Te agradezco por todos los momentos
que me has dado sin saber;
te agradezco por todas las palabras
que me has dicho sin pensar;
te agradezco porque estás conmigo
sin saberlo.

Te agradezco por todo
aunque nunca lo sabrás.
Te agradezco por todo
aunque olvidarme podrás.

Йоанна Христова, 10. б

* * *
С мед и орехи дъждът пристига.
С мед и орехи есента полека си отива.
С мед и орехи любовта ми — дъхава, унила,
тихичко на рамото ти пак заспива.

Игра на акростих
Росен Николов, 8. и

Пролетта настъпи неусетна.
Росна, пееща и цветна.
От небето грее слънце.
Леко гали всяко зрънце.
Ето в нашата градина —
теменужка, мак, гергина.
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Чуждият език 
като... свои води
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"Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin"

essai
Валерия Козлова, 11. а

Depuis que le monde est monde, les gens sont habitués à se débrouiller 
seuls. Ils savent ce qu’ils veulent et cette idée les fait continuer. Mais on se demande 
quand même ce qui est le plus important: le succès immédiat ou la réussite absolue?

D’une part, il est vrai que les gens sont plus ou moins égoïstes. Il est plus 
facile de se concentrer sur soi-même. Ma mère, par exemple, aime travailler toute 
seule et n’accepte pas d’aide même si la situation paraît trop difficile au premier 
regard. Elle est une personne raisonnable et de cette façon elle obtient toujours 
un résultat exceptionnel. En fait, quand on travaille seul, on est persuadé de nos 
buts et on va droit vers le succès. C’est pourquoi les hommes riches préfèrent 
travailler d’une manière autonome. Ils n’ont pas de famille, d’enfants ou d’amis. 

Leur égoïsme leur a permis d’aller tellement loin, mais 
à quel prix?

D’autre part, l’égoïsme ne doit pas occuper la 
première place dans notre "pyramide des valeurs". Il est 
même néfaste pour notre existence. Ainsi, j’ai lu un livre 
d’un écrivain célèbre dont la morale m’a beaucoup plu. 
Il s’agissait d’une vieille personne riche qui vivait toute 
seule. Elle habitait une maison exceptionnelle et pouvait 
se permettre n’importe quel caprice. Un jour quelque 
chose d’extraordinaire s’est passé et l’homme a compris 
qu’il n’avait personne à côté de lui et que cela le rendait 
triste, donc il a commencé à changer d’habitudes. Cette 
histoire m’a touchée et m’a appris que le succès est 
inutile si on ne peut pas le partager avec quelqu’un. En 
fait notre entourage nous permet d’aller beaucoup plus 
loin, vers le bonheur.

Toutes réflexions faites, je dirais que je préfère 
plutôt accepter l’aide de mes proches, mais dans les 
moments sérieux ne pas oublier non plus de compter 
sur mes propres efforts.

Мариела Христова, 12. е
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"Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin"

Essai
Венета Стоева, 11. б

Il existe différentes manières d’atteindre un but. Certains préfèrent travailler 
tout seuls et faire tous les efforts eux-mêmes. D’autres trouvent que si on travaille 
à plusieurs, on a plus de chance et il sera plus facile de parvenir au but. Selon le 
proverbe africain, ceux qui travaillent seuls vont plus vite et ceux qui unissent leurs 
efforts vont plus loin, mais est-ce valable dans la vie?

D’un côté, quand on est seul, on accomplit une tâche plus rapidement que 
quand on est en équipe avec d’autres personnes. Par exemple, si un élève a un 
projet et qu’il choisit de le préparer seul, il y arrive plus vite et peut-être mieux que 
s’il travaille avec des camarades: ils peuvent s’avérer paresseux ou irresponsables 
et il est possible qu’ils ne préparent pas bien leur partie du projet. Ou ils peuvent 
ne pas s’entendre bien et dans ces cas, le projet de l’élève ne serait pas aussi bon 
que s’il le faisait seul. Puis, on ne sait pas à qui se confier, qui nous sera utile et qui 
pourra nous aider à atteindre le but. Pour réussir ensemble, il faut respecter les 
idées des autres mais si elles sont trop différentes des nôtres, il serait difficile de 
coopérer. Pour ces raisons, parfois il vaut mieux être seul.

D’un autre côté, les grandes causes exigent plusieurs personnes. Certes, si 
on est seul, on peut avoir des succès personnels, mais quand on se réunit avec 
des personnes ambitieuses et qui ont les qualités et les compétences nécessaires, 
ensemble on peut faire beaucoup. Par exemple, nombre de problèmes graves sont 
résolus grâce à diverses organisations. Si on est ensemble, on est plus puissant, 
donc on peut faire de grands changements. Dans une bonne équipe, chacun est 
important et contribue au but commun, les participants se complètent malgré 
leurs différences. Faire partie d’une telle équipe pourrait être une expérience 
enrichissante, on apprend à accepter autrui tel qu’il est et en même temps on est 
utile aux autres. C’est pourquoi quand on est ensemble, on parvient à de plus 
grands buts.

En conclusion, je pense que si on va seul, on peut réussir vite, mais si les 
bonnes personnes se réunissent, elles sont capables d’aller beaucoup plus loin.
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Est'ce que pour vous aussi "l'enfer c'est 
les autres"?

Явор Каравелски, 12. д

L’homme ne vit jamais seul: il partage son quotidien avec son entourage. 
Normalement, on considère que les gens ne doivent pas être cruels les uns envers 
les autres. Mais vers le milieu du XX-ème siècle, Jean-Paul Sartre écrit la pièce "Huis 
clos" dans laquelle un de ses personnages déclare que chacun est un bourreau pour 
les autres.

Cette idée m’a paru d’abord étrange: elle ne répond pas à l’image que je me 
fais de ma vie sociale: je veux exister sans être tourmenté par ceux qui m’entourent. 
Dans ma famille, au lycée ou au club sportif, je n’ai pas eu de torture — ni physique, 
ni psychologique. J’ai été critiqué, jugé, mais c’était pour mon bien. Je n’ai pas 
souffert comme j’avais lu qu’on souffrait en enfer.

Et pourtant, l’idée me vient que pour certains la critique peut provoquer 
une longue souffrance. Je pense à des footballeurs que je connais et qui ont perdu 
la forme après l’opinion négative des medias au sujet de leur jeu. Les journalistes, 
cherchant l’idéal, se permettent de faire appel à de grands principes théoriques 
afin de se faire passer pour de grands spécialistes du football. Pour les footballeurs 
concernés cependant la situation devient infernale.

Bref, il y a de temps en temps de la cruauté chez les autres, mais je ne l’ai 
heureusement pas encore rencontrée. 
Je ne connais ni de Diables, ni de 
gens qui font souffrir éternellement 
ceux qui vivent autour d’eux. Je sais 
que chacun joue la comédie pour se 
montrer digne du respect des autres, 
mais la société n’est quand même pas 
insupportable comme l’enfer.

Мариела 
Христова, 12. е
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Pensez-vous que les filles et les 
garçons ont les mêmes chances de 

réussite professionnelle?
Камелия Петкова, 12. в

Aujourd’hui, l’inégalité entre les deux sexes est un grand problème qui 
concerne toute la société. À l’école, les filles réussissent mieux que les garçons, mais 
leurs succès ne se matérialisent pas dans la vie professionnelle. On se demande 
alors à quoi est dû ce phénomène?

D’abord, la plupart des femmes ont un quotidien dur: elles doivent s’occuper 
de leurs enfants, des tâches ménagères, de la cuisine. C’est pourquoi elles n’ont pas 
assez de temps à consacrer à leur travail et elles exercent un métier plus facile, à 
des horaires réduits. L’homme, lui, se réalise plus rapidement dans sa profession: 
sa place est à l’entreprise et non pas au foyer.

De plus, nous vivons dans une société gérée par des stéréotypes: la fille 
est le sexe faible, elle est le symbole de l’amour, de la tendresse, tandis que le 
garçon a un air qui appelle le respect, il est fort, il inspire la confiance. Par exemple, 
si un homme est une femme candidatent à un poste haut placé et qu’ils ont la 

même expérience professionnelle, 
les chefs choisiront l’homme. Nous 
continuons donc de croire que le 
sexe fort a plus de chances de réussir 
et qu’il a une bonne intuition pour 
résoudre les problèmes.

En conclusion, je pense que la 
société doit donner à tous, de quelque 
sexe qu’ils soient, la possibilité de 
se réaliser: chacun fait des efforts, 
chacun aspire à un avenir plein de 
succès et de moments agréables. Il 
faut donc détruire les stéréotypes 
pour que tout le monde puisse 
avoir des chances égales de réussite 
professionnelle.

Калина Георгиева, 
9. в
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José Agustín Goytisolo y su visión del 
mundo fantástico

Велина Иванова, 12. з

En su poema "Un mundo al revés" Goytisolo plantea el tema de los 
estereotipos impuestos a la gente desde siempre por los modelos de los cuentos 
infantiles. Demostrada mediante esta idea que da título al poema, la opinión del 
autor derriba la fe en los modos establecidos de ver la realidad, presentando a 
cuatro personajes no convencionales, sino extraordinarios tanto en su apariencia, 
como en su carácter. Solamente doce versos resultan suficientes para que el escritor 
innovador proponga su visión contemporánea de una manera elocuentemente 
expresiva. Así consigue convencer al lector de que el mundo real es, de verdad, el 
que está completamente al revés.

Comenzando con el antagonista más popular de los cuentos sobre animales 
— el lobo — el poeta cuestiona la verosimilitud de los motivos tradicionales que a 
pesar de haber sido estipulados hace siglos siguen siendo trasladados a las nuevas 
generaciones sin alteraciones algunas. El cuento alternativo escrito por Goytisolo 
sitúa al lobito en el lugar de la víctima, excluyendo de su retrato la cualidad de 
"malo" e intercambiándola por la de "bueno". El destino del personaje es simple: 
después de que los niños del pueblo se trasladan a la gran ciudad, él se queda solo y 
es maltratado por los corderos. La pérdida de los amigos indudablemente exacerba 
la vida del lobito, provocándole mucha presión emocional y exponiéndolo al acoso 
de los que en otras circunstancias parecerían débiles. El cuento presenta relaciones 
con el significado del refrán "El lobo siempre será malo si solo escuchamos a 
Caperucita", renunciando a la existencia de seres completamente malos o, 
analógicamente completamente buenos. Esta manera de describir al personaje 
como una unión de bueno y malo resulta muy beneficiosa para los niños que así 
aprenden esta verdad fundamental del mundo real, o dicha en palabras de Terry 
Pratchett: „La gente no es solamente gente, es gente rodeada por circunstancias. 
„. El mundo no es bidimensional, cada persona tiene sus virtudes y sus pecados. 
Entonces, ¿por qué convencer a los niños de lo contrario?

Exactamente: para asegurar su transformación en adultos responsables, 
razonables y antes de todo, buenos. O al menos predominantemente buenos, ya 
que está establecido que es imposible que un ser no posea ni una partícula de 
maldad en si mismo. Sin embargo, aquí el autor introduce al príncipe malo para 
discutir el malinterpretar de la naturaleza infantil, un problema muy común según 
lo que demuestran los cuentos. Es una afirmación innegable que se menosprecia 
la capacidad mental de los niños y no se comprende correctamente su curiosidad 
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y el deseo de conocer el mundo mejor y es precisamente esto lo que le ocurre a 
un principito cuando sus padres han muerto y los regentes están demasiadamente 
preocupados con los asuntos del reino para ayudarle a aprender sobre sus 
alrededores. Las desenfadadas travesuras del príncipe le ganan el nombre del 
príncipe malo, pero esto únicamente le ayuda a convertirse en el mejor rey de 
la historia, consiguiendo conocer al pueblo, la vida cotidiana de gente ordinaria. 
Es mediante su aprobación que el príncipe malo no hace frente a la posibilidad 
de reinar utilizando miedo, injusticia, acogotamiento o expolio. Una vez más, el 
personaje nombrado "malo" se opone a las expectativas y a las opiniones de los 
demás para corroborar lo contrario. Y ese cuento ha acabado, pero no antes de 
enseñar algo provechoso a los niños.

Otro cuento centrado alrededor de un protagonista controvertido es el de la 
bruja hermosa, porque las normas de belleza existen para ser quebradas. La historia 
de la bruja guapa no aceptada por una sociedad de carrozas lleva a profundas 
reflexiones y acerca la opinión de Goytisolo sobre la oportunidad de cada uno a ser 
lo que quiera a los razonamientos de Pratchett en su libro "I Shall Wear Midnight" 
centrado también en el retrato de una bruja y su lucha contra los estereotipos. 
Así, los dos autores describen las ridículas creencias impuestas por los cuentos 
infantiles, incluso la imposibilidad de una bruja a ser hermosa y la imposibilidad de 
una chica hermosa a ser bruja. ¿Desde cuándo es admisible decir a los niños que 
no pueden ser algo debido a su apariencia? Si el siglo XXI ha alcanzado suministrar 
a la gente una idea, es la de que cualquiera debe poder ser o hacer lo que le guste 
sin ser juzgado por la sociedad. Ahora es el momento de aclarar que ser bruja no 
tiene y no debe tener nada que ver con ser malo y de volver a la afirmación que 
marcará un gran parte del progreso de los pensamientos: las apariencias engañan. 
Por esto no hay que juzgar a la bruja, tampoco hay que defender a los corderos o 
agredir al lobito y en ningún caso hay que reprender al príncipe "malo". La realidad 
no es como en los cuentos, sino parece más a una fábula de La Fontaine, pero más 
complicada: aquí están el gato y el gallo, pero el gato puede ser de verdad gallo y el 
gallo puede ser actualmente gato, o todo puede ser como parece, o al contrario. No 
es que nada es verdad, pero no hay que juzgar a nadie antes de conocerlo porque 
hoy en día el hada puede ser un demonio disfrazado y el pirata puede ser…

Pues, puede ser un pirata en un sentido mucho más complicado que parece. 
Por ejemplo, el pirata honrado de Goytisolo tiene que ser malo, ¿no?, porque es 
pirata, pero él es también honrado y este adjetivo hace las cosas más complicadas. 
El personaje comparte unas similitudes tanto con el pirata de la "Canción del 
pirata" de José de Espronceda, como con uno de los protagonistas más icónicos de 
la literatura española — Don Quijote. Siendo un idealista y romántico incorregible, 
"el único hombre justo", como lo llama su autor, demuestra que valora lo moral 
mucho más que lo material, proporcionando a la gente un lugar y un modelo de vida 
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mejor que los que han tenido antes. La fe en lo bueno del humano es una cualidad 
extraña para un pirata que comprueba su lugar merecido entre los personajes 
innovadores de Goytisolo y lo hace destacar sobre un fondo de piratas heroicos 
de distintos períodos literarios. Es exactamente está cualidad la que le prohíbe ver 
el mundo desde la opinión de un realista, por lo cual es grande su desilusión al 
ver que la gente a la que ha ayudado no se esfuerza por ser mejor, sino solamente 
desarrolla su maldad. Un rasgo muy típico humano, ¿no? Lamentablemente, el 
pirata no encuentra a gente como él, también algo muy común hoy en día. Sin 
embargo, esto no menosprecia sus intentos de facilitar la vida a muchos, al privarse 
de la oportunidad de ser el pirata malo y temido, pero no renunciando a la libertad 
que está dispuesto a ofrecerle el mar.

La moraleja de las historias de Goytisolo no es difícil de extraer. Está 
relacionada con no subestimar a los niños y con intentar prepararlos para el mundo 
mediante relatos verosímiles de la realidad y no los estereotipos de la princesa 
guapa, pero inútil, el dragón sin corazón, el príncipe azul que trae consigo las 
soluciones a todos los problemas mundiales y la anciana que vive en el bosque 
y maldice a gente seleccionada al azar porque es bruja y tiene demasiado tiempo 
libre. La gente de la actualidad corresponde, de verdad, con la descripción: "una 
figura medio−ángel, medio−diablo, todo humana" y lo antes que esto se les enseña 
a los niños, más fácil será su vida en nuestro "mundo al revés".

Ива Рашкова, 12. б
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¡Di no al abandono!
Мариела Христова, 12. е

Imagina que un día tu familia te lleva a una calle oscura, te abandona y se 
va sin vacilación. Las semanas pasan y caminas, todo sucio y cubierto de cicatrices. 
Los niños que solían amar jugar contigo, ahora están huyendo de ti. Luego, algunos 
hombres con jaulas y redes te toman por la fuerza. Y aquí estás, encerrado, asustado 
y sólo, esperando a tu familia. Esto es más o menos por lo que pasa un animal 
abandonado. Hay tantos animales sin hogar que luchan por encontrar comida y no 
ser maltratados pero, en realidad, no tenemos ni idea del alcance de este problema.

No puedo evitar preguntarme ¿por qué la gente abandona a sus mascotas? 
Se debe principalmente a las camadas inesperadas, el cambio de domicilio, los 
factores económicos o la falta de interés en el animal. Me sorprende que la falta 
de interés y los cachorros no deseados estén entre las razones principales. Muestra 
qué irresponsables son las personas hacia sus mascotas.

Una de las opciones que se dan para evitar este problema es la esterilización, 
por la que se devuelve a los animales a las calles, pero deja el problema sin resolver. 
De esta manera se detendrá su reproducción para que los animales abandonados 
desaparezcan en el futuro, pero los animales que actualmente están en las calles 
quedan en manos de un destino despiadado. Todavía están en lucha constante por 
la comida y sufren los ataques de la gente, condenados a morir en la calle.

Hay personas que piensan en la eutanasia como solución a este problema, 
pero esto es impensable para mí. Esto significa tomar una gran cantidad de vidas, 
realmente grande, millones, y ponerles fin por la fuerza. Es quitar el derecho más 
elevado — el de la vida. ¿Y con qué propósito? No tiene nada que ver con la 
producción de carne, ya que no sirve para sustento, solo para resolver un problema 
que nosotros mismos hemos creado. Algunos pueden ver esto como un alivio 
del sufrimiento, pero ¿por qué debería perderse la vida en lugar de mejorarla? La 
esterilización y la eutanasia, en mi opinión, es cerrar los ojos a un problema, y lo 
que es peor, es cerrar los ojos del alma.

Para mí, la mejor opción es, por supuesto, el rescate y la protección. Cada año 
hay al menos 5–7 millones de animales colocados en refugios y eso es realmente 
problemático porque están empujando el límite de animales que pueden acoger. Se 
están quedando sin espacio y se esfuerzan con su propio dinero para disponer de 
todo lo necesario. Esto provoca que los animales estén mal cuidados y viviendo en 
malas condiciones. Sin lugar a dudas, los refugios para animales necesitan una gran 
cantidad de donaciones y voluntarios dispuestos a ayudar. La gente también debe 
dejar de comprar a lo loco una determinada raza exótica y empezar a adoptar más. 
La raza no afecta a la relación que vas a construir con tu amigo peludo. Y cuando 
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adoptes a un animal, estoy segura de que estará súper agradecido y te amará y te 
valorará mucho más. Dando 1000€ por un gato me parece una locura, en vez de 
eso, simplemente podrías adoptar un gatito y donar el dinero.

Puedo concluir que el abandono de mascotas es un asunto importante que 
tenemos que resolver. Es molesto que no haya mucha gente prestándole atención. 
Pero la parte más triste es que muchos países no pueden tratar adecuadamente el 
problema de las personas sin hogar en primer lugar, por lo que la pregunta de los 
animales abandonados no se resolverá ni se tomará en serio a corto plazo si no 
ponemos de nuestra parte.

Магдалена Дякова, 12. ж
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El Camino
Александра Златева, 10. ж

¿Qué es el camino? ¿A dónde nos lleva? Estas preguntas a primera vista 
pueden parecer de poco interés pero ¿quién de nosotros puede responder? Y tú, 
¿eres capaz de dar alguna definición adecuada?

El camino es predestinado. Cada mañana subes al mismo autobús y vas 
a la misma escuela, pero ya que piensas así, quizás no hayas entendido que el 
camino es algo más allá de ser una calle o carretera. Es el camino que nos atrae a lo 
desconocido y nos invita a seguir adelante. Queremos emprenderlo aun a sabiendas 
de que no conocemos ni el rumbo, ni el lugar a donde vamos. Y nos hacemos las 
preguntas ¿qué veremos en la oscuridad? ¿llegaremos al lugar deseado?

La verdad es que nadie sabe qué le va a ofrecer el camino. Durante toda la 
vida nadas en el océano inmenso. Al principio no ves nada más que las aguas tibias 
y quietas, pero poco a poco las aguas empiezan a enfriarse y a profundizarse, y tú 
empiezas a nadar cada vez más rápido para poder llegar a la orilla. Pero ya el fondo 
se hace invisible. Acá y allá se ve algún pez, aparecen más y más, seguidos por los 
tiburones. Te paras y piensas que ya no hay escapatoria y al negarte te conviertes 
en un buen almuerzo para los peces. Si en vez de rendirte tomaras la decisión 
de luchar hasta la última gota de sangre te vas a salvar. Aparecerá una barca, tu 
posibilidad de quedarte con vida pero en cuanto piensas que eres muy importante 
e irreemplazable, caerás del barco. Cuando te enteras de que alguien necesita tu 

apoyo, dáselo. Así las aguas se calentarán 
y se calmarán. Debes ser consciente de 
que no hay marcha atrás. Si sigues tus 
propias reglas sin importarte lo que 
dicen los demás pronto te convertirás en 
una persona bondadosa. El camino no 
será nada fácil. Habrá obstáculos, pero 
con cado paso te harás más fuerte.

Ya tus pies se apoyan en el fondo, 
aparece una isla, ¿puede ser un nuevo 
comienzo? ¿Te sientes perdido o te 
alegras de tu triunfo sobre el océano? 
¡Alégrate! Esta es la última victoria. La 
isla es tu paraíso o tu infierno. Siempre 
hay dos puntos de vista.

Силвия Панайотова, 
8. в
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Дигитално-медийната грамотност — 
грамотност на 21. век

Пламен Матеев, 10. б

ръководител: Илиана Иванова

в днешно време всеки може да използва технологии и всеки притежава 
някакъв вид дигитално-медийна грамотност. Макар че вече се преподава и в 
училище, ако не се запише специалност с разширяване на тези знания, в 
часовете научаваме неща като работа с офис пакетите на Майкрософт, което 
не е достатъчно, за да се оцелее в тази сравнително нова област. Ще можем да 
си подготвим презентацията относно новия продукт, за който сме получили 
идея последната вечер, или пък ще можем да си направим подредена таблица 
за работещите в корпорацията ни, но няма да знаем как да си подсигурим 
акаунта или как да избягваме съмнителни линкове, имейли и прочее.

в училище не учим за интернет безопасността, а това е едно от най-
важните неща, когато се борави с каквито и да било устройства с достъп до 
интернет. напоследък хакерите и други злонамерени източници по всякакъв 
начин се опитват да се доберат до нашата информация и да злоупотребят с 
нея, затова интернет безопасността и сигурността са изключително важни за 
всеки един човек. но от друга страна, ако можем до най-базова степен да се 
предпазваме в интернет, той се превръща в среда, която може да помогне на 
много хора — от място за забавление до намиране на полезни източници с 
всякаква информация.

Също така интернетът, който нормалните хора познават, е сравнително 
лимитиран. Можем да търсим всички неща, които ни трябват за обикновена 
работа, но има граници, които не можем да преминем освен със специализиран 
софтуер като браузърите Tor, I2P, Tails и т.н. С тях ние можем да влезем и да 
преминем границите, които нормалните браузъри ни задават, но разбира се, 
това ни поставя в много рискове. тези програми ни дават някаква минимална 
защита, като се опитват по-най елементарен начин да прикрият нашия IP 
адрес, но за всеки по-умел хакер е елементарно разбиването на тази малка 
защита. Затова влизането там без нужните познания как да се предпазим, е 
изключително опасно и не го препоръчвам на никого. но ако все пак човек 
има нужните умения, Deep Web-а открива много възможности и също така 
сигурно прикритие.

Също така има и място, което е по-опасно и от Deep Web-a и това 
е Dark Web-а. докато в Deep Web-а можем да получим сигурно прикритие 
и анонимност и имаме по-голям достъп до данни, Dark Web-а е незаконно 
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място откъдето най-често се купуват наркотици, оръжия, гледа се детска 
порнография и всякакви такива незаконни неща. Разбира се, те се откриват 
изключително трудно, защото много често самите сайтовете сменят адресите 
си. Затова не се опитвайте да припарвате до това място, защото освен 
незаконни неща там има и много злонамерени и умели хакери, които могат 
да ви навредят.

И така има много категории в дигитално-медийната грамотност и 
интернетът е една малка част от тях, но е факт, че всички хора използват 
или са използвали интернет по един или друг начин и незнанието как да се 
предпазваме в него, само би ни навредило. Затова, преди да се впускаме в 
безразборно сърфиране в интернет, е хубаво да научим най-елементарните 
неща относно това как да се защитаваме.
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Проблемът, който искам да отнеса 
до "моя" евродепутат

Полина Душева, 8. а

ръководител: Теодора Градева
За да отговоря на въпроса какво бих отнесла като проблем до моя 

евродепутат, първо би трябвало да си изясня точно какво представлява 
европарламентът и какви са неговите правомощия, какви са функциите му и 
с какви дейности се занимава. По принцип всеки парламент е представителна 
институция, т.е. трябва да представлява гражданите на съответната страна, 
народ, общност.

европейският парламент е избираем орган на европейския съюз със 
законодателни, надзорни и бюджетни отговорности. членовете му се групират 
по политическа принадлежност, а не по националност. общият им брой не 
трябва да надхвърля 750 депутати и председател, който представя Парламента 
пред останалите институции и външния свят. Именно Парламентът има 
последната дума при одобряването на бюджета на еС.

Работата на еП се състои в две основни направления: комисии, които 
разглеждат и подготвят законодателството, и пленарни сесии, които извършват 
окончателното гласуване за приемане на подготвените законодателните 
актове. въпросите, които можем да отправяме към евродепутатите, достигат 
до тях чрез петиции. всеки европейски гражданин има право да ги изпраща 
до членовете на еП за проблеми с околната среда, спорове с митнически 
органи, прехвърляне на пенсионни права и други въпроси, стига те да попадат 
в обхвата на правомощията на европейския съюз.

така върху избраните евродепутати лягат огромни отговорности 
— те трябва да представляват своите избиратели и да следят за бъдещето 
на европейската идея. Според мен да бъдеш евродепутат, е изключителна 
отговорност, защото вземаните от Парламента на европа решения имат голямо 
значение и за бъдещето на нацията ни. „Моят“ евродепутат е човек, към когото 
мога да се обърна и на когото мога да разчитам. човек, който би обърнал 
внимание на моите нужди, права и задължения като пълноценен гражданин, 
който би откликнал на откритите от мен недостатъци и положителни страни 
на конкретната действителност. Моят евродепутат трябва да е достоен и 
смел човек, който би поставял моите въпроси пред целия съвет отговорно 
и убедително, който би обърнал внимание и на най-неочакваната идея или 
предизвикателство, което бих отправила към него.

един такъв въпрос, който ме вълнува от известно време, е този за 
редките заболявания при животните, и по-точно за разпространението 
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на африканската чума по свинете. това е високопатогенна болест, 
характеризираща се с висока заболеваемост. въпреки че заболяването не 
обхваща цяла европа, хората навсякъде са много разтревожени. Множество 
симптоми помагат за разпознаването на тази болест, но в шока и страха хората 
са започнали масово избиване на домашни и диви животни, за да изолират 
случаите на заразата. Свиневъдството е основен поминък на много семейства, 
в България то е широко развито. така възниква проблем, защото в желанието 
да запазят поминъка си някои хора отхвърлят и упорито не изпълняват тази 
заповед. ликвидирането на свинете би се отразило отрицателно на доставките 
и предлагането на пазара, но вземаните мерки според мен са най-правилното 
нещо. това би била моята подкрепа за европолитиката, но едновременно с 
това бих попитала своя евродепутат какво е възможно да се направи за всички 
засегнати животновъди.

Изводите, които бихме могли да направим за бъдещето на европа, са, 
че колкото и проблеми да ни сполетят, не трябва да се предаваме, а да гледаме 
напред. Светът, в който живеем, е изпълнен е безброй опасности, които ни 
дебнат от всеки ъгъл, и трябва да бъдем подготвени за очакващите ни събития. 
Затова и показваме своето доверие, избирайки хората, представители на 
държавата, и оставяме решенията в техните ръце, защото това са хората, които 
според нас биха постъпили правилно съобразно всички страни и защитавайки 
своите избиратели.

Награда на публиката "Съзерцание"  
Симеон Благоев, 11. в
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Първо място - 
"Завръщане"

Дияна Иванова, 12. б

Специална награда на 
журито - "Българка"

Никола Йорданов, 11. е
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Галерия "Устрем"

Полина Душева, 8. а
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Ралица Паунова, 8. ж

Мария Георгиева, 8. ж
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