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5 Intro

 Плодът е напъпил досами главата ти. Натежал като морна 
въздишка по пладне, готов всеки миг да се откъсне и да се търкулне 
примамващо. Трепти по отрупания клон като огнена залезна 
пръска, излетяла случайно от слънцето. Свежи капки роса блестят 
по него и се задяват с блясъка в очите ти. По плода се разстила 
аромат, наситен и сладостен, аромат от далечните екзотични страни 
на въображението, които разцъфват тайнствено по страните ти, 
когато бузите ти поруменеят от вълнение. И изведнъж  — о! — 
тръпчив. Главозамайващ.   Замайвоглавящ! Летен, зимен, изгревен, 
невъзможен, измечтан, преизпълнен и всякакъв, вкусът на райския 
плод леко подскача като акробат по устните ти и те увлича в 
забавлението си. Толкова е близо — де да можеше само да отхапеш 
от този тайнствен плод! Без да си протегнал ръка, сякаш чувстваш 
как пада узрял в извивката на дланта ти и бавно, бавно вдигаш ръка, 
набъбнал от очакване, краката ти изтръпват и изпъваш пръсти, цял 
се протягаш към тази единствена хапка и...Плодът се откъсва сочен 
от клона. И се търкулва далече от теб, стремително, безвъзвратно. 
Погледът ти се забулва в съкрушително, тъжно опиянение, само 
една огнена залезна пръска, която никога няма да докоснеш, остава 
да трепти по очите ти. А как тъжно е, че плодовете от Дървото на 
копнежите падат винаги някъде...другаде. 

Моника Арнаудова, 9
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Скъпи читатели,

 Отново се срещаме, за да можем с радост да ви съобщим, че 
темата на конкурса на нашия брой „Другаде” е вдъхновила много от 
вас. За нас от екипа на списание „Беседа” беше истинско удоволствие 
да прочетем всички творби, изпратени от вас. Както винаги ни 
впечатлихте с талант и въображение. Отделихме много време в 
обсъждане на всяка една творба, търсейки нейната неповторимост.  
Накрая с общи усилия изготвихме следната класация:

Български текстове: 
Първо място: Елина Димитрова – „Някъде“
Второ място: Моника Арнаудова – „Друг ад е… раят“
Трето място: Яна Пеева – „Някъде тук или другаде там…“

Поощрения:
Даяна Милиева, Ивет Димитрова, Ния Петкова

Английски текстове: 
Първо място: Калина Костова – “The Scavenger“ 
Второ място: Ирина Думанова – “In Between“
           Лилия Чаталбашева – “Elsewhere“
Трето място: Павла Петрова – “Salida y llegada“

 Поощрения:
Ния Георгиева, Дара Сапунджиева, Александра Ладжева 

Благодарим на всички участници в конкурса! Много се 
радваме, че проявихте интерес към броя на списанието и с ваша 
помощ успяхме да го реализираме. С нетърпение очакваме вашите 
увлекателни и любопитни произведения, фотографии и илюстрации 
на свободна тема или по темата на новия ни конкурс:  

На гърба на салфетката

Изпращайте творбите си на имейл: thefountain@acsbg.org
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Някъде

Тук или там изгрява деня
и през белите облаци влита
една ненадейна, но нежна мечта,
на криле уж безплътни прелита.

Тук или там минава света
с усмивка и поглед далечен -
далеч от нерадост, далеч от щета, 
на гордост и тръни обречен.

Тук или там снове съдбата
и ядно, злокобно проклина:

- Върви ти, върви със тълпата.
Онази птица теб те подмина… 

Някъде другаде аз вярвам, че има
бряг безбрежен, където звездите дори
не угасват и тежката зима
милва земята и цветята имат меки бодли.
  Някъде другаде има, нали?

Елина Димитрова, 12

Друг ад е… раят

Първата чиния се счупи с крясък о стената. 
Втората я последва веднага, сякаш за да ѝ отвърне още по-

гневно.
Чинии, порцеланови купи, стъклени тави с издраскани 

дъна. Ядосаният хор от кухненски съдове затрещя по зелената 
мазилка като светкавичен дъжд от озлобени куршуми. Ръката му 
се автоматизираше: посягане, засилка, хвърляне, посягане, засилка, 
хвърляне. Жилите изпъкваха. Свършиха чиниите и всичките купи. 
Вратата на шкафа зейна като паст след яростен ритник и пак: посягане, 
засилка, хвърляне. По стената пищяха чаши и кани, дървени лъжици 
и миксери, в страшен вой кънтяха стъклата и изведнъж кухненският 
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под се превърна в минно поле с безброй прозрачни остриета. Посудата 
лежеше победена, а мишците му все повече напъваха, ръцете сами 
посягаха, краката разбиха долните шкафове под мивката, яростен 
вик прокънтя. Жилавите му мускули се напрегнаха, все едно че всеки 
миг щяха да се пръснат. Стъклената витрина се преобърна, чешките 
сервизи се спущаха главоломно надолу. Очите му… Турските чашки 
за кафе със златен кант залитаха извън чинийките си, въздухът го 
шибаше със златните камшици, които се виждаха, докато чашите 
падаха стремително към пода. Очите му, да. Очите му бяха изцъклени. 
Страшни бяха тия очи, гледаха разрухата наоколо, а виждаха някъде 
много надалеч и се обръщаха от ужас и ярост. Цялата стая сякаш 
се разтресе. Полилеят се заклати заплашително. Ръцете му грабеха 
наред и мятаха. Шкафовете се затъркаляха. Той се крепеше с мъка, 
докато подът се надигаше и спадаше като море от стъкла. От тавана 
се посипа прах, скоро всичко щеше да се срути, да, хаосът щеше да 
го затрупа, да го затрупа злокобно и…

Докато той се взираше в зелената мазилка, внезапно 
осъзна, че си беше представял цялата картина няколко минути. В 
действителност наоколо беше тихо. Мърмореше само бръмченето 
на хладилника. Турските чашки си подремваха със златните си 
кантове, навярно сънувайки златни сънища, а до тях чешкият сервиз 
достолепно стоеше прашасал. Кой знае откога не беше ваден. Кой 
изобщо използва чешки сервизи? Той и една чаша горещ чай не 
беше приютил. Ничии устни не бяха докосвали чашите от сервиза, 
сигурно затова и беше толкова студен. Най-вероятно никога нямаше 
да напусне стъкленото си царство, а гостите щяха да го разглеждат 
възхитени и да казват колко е красив, но в действителност той си 
беше хладен и такъв щеше да си остане. Шкафовете бранеха кухнята, 
в тях, грижливо прибрани, купите и чиниите не подозираха изобщо, 
че току-що в нечие въображение са били разбити на земята. Колко е 
сладко порцелановото незнание! На съдовете сега не им се налагаше 
да се тревожат, че едно хрумване на изтормозен ум можеше във всеки 
момент да стане причина да бъдат погубени. 

Той въздъхна. Кратко и категорично. Присви същите 
очи, които бяха така страшни в дебрите на въображението му, и 
замислено помръдна вежди. Сякаш търсеше отговор от зелената 
стена насреща си. Но такъв нямаше. Стената докачливо мълчеше — 
сякаш беше надникнала в яростното му въображение. Той въздъхна 
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повторно и обви с ръце по-силно коленете си. Пусна ги. Надигна се и 
кръстоса крака. И тази поза смени. Изпъна крака напред, но не беше 
достатъчно удобно. Сви лявото коляно. Не! Сви този път дясното — 
още по-лошо! Никак не можеше да се нагласи и накрая се изправи 
с примирено раздразнение. За него нямаше удобна позиция. За ума 
му нямаше спокоен бряг — мислите му се стрелкаха като изгубени 
лодки сред вълнение. Морето беше безкрайно и оглушително нямо, 
докато го лашкаше из водовъртежите на съзнанието му. Там някъде 
трябваше да има фар, който да му посочи пътя. Знаеше, че трябва да 
има фар, но над вълните тежеше гъста мъгла и нищо не се виждаше 
от никоя страна. Къде беше проклетият фар?!

В никоя песен не пееха как да стигнеш до него. Знаеше, 
защото ги изслуша всичките, даже чу сякаш и все още ненаписаните. 
Започна от сутринта: потърси отговора в дълбоките оперни 
баритони, в шептежите на латинокитари, в приглушените дъждовни 
женски гласове, в трескавия бяг на саксофоните, в плача на кавала, в 
арогантните закани на хип-хопа. Отчаяно търсеше музика, която да 
го разбере, да го приюти задъхан за четири минути и с последните си 
тонове да му върне частта от него, чиято постоянна липса усещаше. 

Стиховете също немееха. Гръмовните оди, нощната лирика, 
любовните думи, мистериозните хайкута... Яворов, Смирненски, 
Томас, Милева, Буковски, Шекспир, Дикинсън... знайни и незнайни, 
светли и мрачни, прерови ги всичките от глава до пети, издълба ги 
до кост и нищо не откри освен прах, който влизаше в гърлото му и 
го давеше.

Собствените му думи висяха на паяжини и се заплитаха, 
идваха празни, празни, празни и го пълнеха с още повече празнота. 
Смачкани топки хартия издъхваха в ъгъла, а обитателите им —  
изтърбушени от значение думи — раняваха като заоблени стъкла, 
които прорязват с куха, тъпа и постоянна болка. Ужасно дразнеща 
болка. Болка, от която се полудява.

Писателската криза не беше просто криза на писането. Тя 
беше криза на целия живот — от самото му начало краят навлизаше 
във всичките му гънки, изкормваше го целия с отчаяната надежда да 
открие нещо. Отговор може би. Смисъл. 

И докато слънцето лениво избухваше върху залезния 
небосклон, той видя през прозореца играещите деца долу, на 
площадката. Устните им се разтегляха в безгрижни усмивки и смехът 
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им летеше волно към палещия хоризонт. Хора с пазарски чанти или с 
телефони до ухото, двойки, старци, майки, работници — обикновени 
хора, тръгнали под ръка с обикновения си живот, подредени, 
спокойни, без изобщо да питат, да търсят и да се измъчват. Завидя 
им. Това беше рай — а той бе толкова далече от този рай в момента. 
И неусетно чашата с уиски се появи до него. Раздразнението почна да 
се насъбира на страшни талази и да кипи, да го задушава, клокочеше, 
трябваше да излезе отнякъде, инак щеше да го убие... Хартия дайте! 
Бързо! Ето го и нащърбения молив!...

,,Такива нощи започват от сутринта, а залезът изобщо липсва. 
Гърлото се раздира да каже думи, които не знае, да навърже смисъл, 
който е пълен единствено в дяволския си хаос. Зад стена от мъгла. 
Започнат ли парчетата смисъл да се протягат едно към друго, от 
устните се откъсва среднощен вопъл, а очите се изцъклят страшно, 
болезнено и изумено. Провидиш ли през воала, който прилепва 
здраво и съкрушаващо нежно към всичките ти търсения, си изгубен 
в миг. Успокои ли се духът ти, умираш, а с това — и всичко, което 
някога не си бил. 
 Душата се измъчва. Умът те бичува глухо, тъпо и постоянно, 
на моменти непоносимо, толкова непоносимо като задушна есен или 
прегракнал глас, но никога достатъчно остро, че да ти донесе яркост, 
избухване, яснота — ако ще да е яснотата на страданието. Усещаш, че 
там има нещо, знаеш го. Стрелкаш се, ненавиждаш се. Опитваш се да 
достигнеш, а пред теб сякаш се простира стена, която не съзираш… 
Тя е гигантска, безкрайна. Някой е насадил гъста мъгла в очите ти 
и с всяко мигване, в което се опитваш да я изтръгнеш, тя покапва 
и увива смразяващи ластари около врата ти, около раздиплената ти 
гръд.

Но кой си ти, страннико, без безумната си гонка, без този 
убиващ бяг, напомнящ стремеж, халюцинация? Мислите убийци 
са мъдри палачи и ти ще живееш благодарение единствено на тях, 
ако не решиш да ги заковеш на чутовната дъска на времето с тленна 
арогантна ръка. Докато си сляп и глух, докато се каеш и полудяваш, 
и се запалваш, и се взираш празно в пукнатините на същността си, 
докато се препъваш и падаш, без да ставаш, но продължаваш да 
драпаш към тоя изконен зов — жив ще си! Ще имаш смисъл, а ти нали 
искаш пустия си смисъл! Докато не откриваш нищо от вселенското 
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изобилие, което знаеш, че е на един вик разстояние от теб, цялото 
битие ще е в краката ти.

Докато се опитваш да се възкачиш на гребена на познанието, 
ти ще питаш, ще се луташ, ще будуваш, ще умираш, ще бягаш, 
ще търсиш, ще се потиш, ще си измайсторяваш крила, лодки и 
самолети, а след това собствената ти мисъл ще ги разбие на тресчици 
за секунда. Успееш ли — знай, свършен си. Ако до този момент 
си бил тази част от себе си, която е неосъществена, то сега ще си 
лежерно сбъдновение. Ходеща самозаблуда, която заявява уверено 
и ликуващо: ,,Аз научих! Аз открих! Аз разбрах! Аз зная!”. Битието 
ще се отдръпне отвратено от теб и сега, когато повече от всякога 
ще смяташ, че виждаш и чуваш, очите и ушите ти ще са покрити с 
превръзка от груба коприна.

Кой ще си ти, страннико, без това, което не си? Само такива 
като теб, които вървят безумни към себе си, без да се достигат, могат 
да бъдат едновременно изживени и несбъднати. 

Такава е цената, която плаща Създателят, страннико. 
Откриеш ли смисъла, заковаваш го с нож на стената като трофей и го 
убиваш, смисълът ти прокървява. Стигнеш ли се, изгубен си навеки. 
Безкрайното търсене е единственото, което води някъде, и то в крайна 
сметка никъде не стига. Само неспирното страдание да се съединиш 
със своя зов, ти позволява да докоснеш с треперещи пръсти Битието 
— да го лекуваш, да го страдаш, да го пресътворяваш. Ако болката 
от вечното не е в теб, ще строиш пясъчни замъци срещу метежното 
цунами на океана душа. Ако болката от вечното не кърви в теб, 
никога не ще създадеш вечност.“

Слънцето безшумно бе потънало в нощта. Пред очите му 
се накланяше острият лунен сърп. Главата му свистеше опиянено 
и налудничаво, но толкова живо, живо и наситено, като последната 
огнена глътка. Бутилката бучеше напълно празна до него. Преситено, 
тялото му се олюляваше настрани и изведнъж главата му натежа и 
падна на кухненската маса, а мисълта летеше свободно и стремително 
някъде надалеч и прорязваше света. Защото, за да излекуваш болката, 
я издълбаваш до кокал…

Клепачите му тежко се спущаха надолу, а от хриптящите му 
гърди се откъсваха думи, предсънни бълнувания:

— Отговора ли искате? Ха! Ето ви го отговора — няма 
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отговор… — по устните му трептеше усмивка, която някой би 
сметнал за налудничава.

— Проклетият фар, къде е той? Фар няма, фарът е вътре в 
теб… — пред очите му притъмня. 

Край него се нижеха в безкрайна върволица децата и 
двойките, майките, работниците и телефониращите, обикновените 
хора с обикновения си живот под ръка, с реда си и с покоя си, ето го 
и техния рай до тях… Съзнанието му всеки миг щеше да потъне в 
нощта, главата му го дърпаше надолу към дебрите на съня. Дишането 
му започна да се забавя, мърмореше несвързано:

— Ето ги и тях, и рая им. Аз съм в ада. В ада на твореца, на 
търсещия... Раят им ли? Не го ща техния заспал рай! Те умират в 
него. Махнете го оттука, разкарайте го, казвам… Аз не съм за там! 
Другаде е техният рай, другаде… 

Последните думи се изтъркаляха заваляни от устата му до 
празната бутилка, почти неразбираеми, преди нощта да го сграбчи в 
дълбоката си прегръдка:
 — Другаде е техният мъртъв рай, да, другаде. Другаде… 
другаде… друг… ад… е… 
 Писателят заспа.
 Една,

две,
три 
срички кънтяха в стаята по-силно от бръмченето на 

хладилника.

Моника Арнаудова, 9
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Някъде тук или другаде там 

Дал Бог добро, странниче, дал…! А? Къде ли? Не си се 
изгубил, още не. Но то наше село малко извън цивилизацията 
остава. А си е ‘убаво село, голямо. То почти град, ехей, какво знайш 
ти! Даже май в общината град го водят, ама то зарад’ хората, те са 
едни по-така, нали, знайш, селски, прости люде. Та останахме извън 
цивилизацията, да, тъй... 

А, не, ти не гледай, че градинките спретнати, улиците 
изметени, а къщите измазани. То нали са си го казáли хората: по 
дрехите посрещаш, по ума изпращаш. В къщите гледай, странниче, 
там е истината. 

Ето, аз ще ти кажа. Нéли не бързаш? Не бързаш, не бързаш. 
То и закъде? От нашо село по- ‘убаво нема, ехеей! Какво знайш ти, 
младеж! 

Та да ти кажа за кайсиите на байо Ненча. Това лето ’убаво 
беше: и дъжд имá, и пек пéче, абе ’сичко както си треба да е - реколтата 
здрава. Аз, пъдар-овчар, не внимавам много за треволяците, ама даж’ 
и аз виждам как е по-добре тъй - едно време, рéчи, разнообразно. 
Наляха и класовете, и слънчогледите, па и овошките с’браха слънце 
чак за есента. Ама най-наляха кайсиите на бай Ненча. А той, 
темерутинът, сложил я тая кайсия не в двора си баш, ами по-навън, 
да речеш да се пресегнеш и той да те удари през ръцете! 

Той, Ненча, не е тукашен. До́йде от едно по-малко селó. Затуй 
така се дърпа и се пази, окото му не мигва - ’се да минеш покрай 
неговата къщя, ‘се ще го видиш на прозореца. Гледа, варди. 

И той, като е такъв, рéчи, пришълец, се опитва да се намести 
сред нази, домакините, тъй да се каже, та затуй най-мрази Апостоля, 
най-новия в наше селско общество. Апостоля се премести от дóма 
си, че в негово село замалко да остане без ‘леб на масата, толкова на 
зле отивало. Той и тука едва-едва връзва краищата. Ама някак добре, 
че е сам с трите свини само. Ако да имаше и домочадие… Да опази 
Господ! Гладът често стърже червата на Апостоля, ама най-много 
стърже около Ненчовата кайсия. И това само подклади свадата, която 
Ненчо готвеше. 

А Ненчо, що му беше да се заяжда тъй озлобено с Апостоля? 
Само пред село да покаже, че, видиш ли, защитавал наший интерес. 
Апостол не ни бил по интереса… 
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Всеки ден, утрин и вечер, се гонеха те като котка и мишка, 
кат‘ Апостол минаеше да си заведе свините на паша. А то на тях 
пасене им не треба! Ти мене за тия работи можеш се довери: аз зная, 
че свини, тъй както го прави Апостол — на поле, не се пасат... Ами 
той да провери как е Ненчовата кайсия. Ненчо все там, на прозореца 
го следи с очи как минае по улицата и само го чака да посегне. 

Тя, кайсията, направо си плачеше за бране, чак мене ме 
засърбяха ръцете да я ’фана да я отръскам, ми да видиш Ненчо мене 
как щеше да ме разтърси! Той нарочно я остави да зрее и презрее с 
надеждата, че в края ще успее да ‘фане Апостоля и да го уличи, тъй 
да се каже, като крадец, а себе си да представи като ангел хранител и 
най-накрая да му се връчи тапия на нашенец. Ама и Апостол си знáя 
и само се слюнчи под кайсията, не посегна. 

И то, нели тъй, шарено време — за едни добро, за Ненчо — 
лошо. Един следобед, както си беше припек, се замръщи... И кáто 
се изсипá отгоре ни един порой…! Аз едвам подкарах овцете и се 
скрихме под един голям дъб близо Ненчовата къща. Вали и дъжд, 
’ма, гледам, валят и Ненчовите сладки кайсии. Мъчно ми станá чак 
на мене, ’ма се и ядосах на тоя тарикатин, Ненча! Как я съсипá той 
’убавата реколта! Ама и на него не му беше весело, като го гледах, 
аха да си заскубе косите от яд, както си седеше на прозореца. 

Утихна дъждът, но стражаринът Ненчо не напусна поста си 
— Апостол щеше да дойде по пътя всеки момент. И ей го нá, иде 
след малко Апостол с трите свини по петите. Ма животното, то не е 
като човека — като може, ’зима. И помирисаха свините нападалите 
кайсии, и се втурнáха през краката на свинаря, и за’рупаха лакомо. 
Ненчо изведнáж рипна и се втурнá към Апостол с един такъв поглед, 
сякаш вече сърбаше кафе с общинаря след извършения подвиг. Но 
му се подви опашката, като Апостол посрещна виковете и заканите 
му с гръмък смях: 

— Бай Ненчо, нéли село си е наше, а земята е селска?… Начи 
и кайсиите по земята са наши! 

И си продължи Апостол бодро, а прасетата почистиха с 
розови езици Ненчовия праг. 

Но дочувам, че и Апостол не се радвал дълго на победа. От 
няколко дни не си е подал носа от кочината — все чисти на свините 
след тия кайсии! 

Това става по село, странниче, нéли сме се размина́ли с 
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цивилизацията… Ти в града ли ще ’одиш? Че то и ние вече сме град, 
’ми ’ората са по-така… Абе вече знайш, селски. Мислиш ли, че 
градот е за тебе, като си, знайш, нашенец? 

Яна Пеева, 11
 

The Scavenger

 Sofians are sound asleep in their beds enjoying their last few 
moments of serenity.  The bells of Alexander Nevsky yawn out seven 
monotone chimes, and the chill of the whispering wind hits Vera’s face, 
the sting from the November smog jolting her back into reality. She had 
purposefully forgotten to hide behind a scarf, relishing in the painful 
prickling in her cheeks as her blood rushes in to save them.

The garden in front of the National Theatre was a place that 
usually resembled a high school cafeteria. All sorts of cliques could be 
seen rendezvousing there: lonely grandparents out for an afternoon gossip 
on the latest plot twist in Turkish television, the “I just got into college” 
group and their underage friends with a beer and a cig or two, and the 
preppy white privileged girls only passing through to get to the coffee 
shop on the other side of the road. The street musicians spend so much 
time playing the same tunes over and over that they cause you to have 
déjà vu every time you walk by.

It now looked more like a ghost town. The only inhabitants -- 
Vera and the majestic red building. Like most people, it now also appeared 
peacefully asleep under the comfy blanket of golden morning light. The 
pregnant silence was waiting to be replaced by the usual sounds of urban 
life.

Vera’s beat-up boots thudded against the stone footsteps on 
their way to the central of the three grand entrances. She strode through 
the cloud of her own hot breath which left behind a trace in the brisk 
atmosphere. When she reached the door she pulled out her hands from 
under the brown corduroy jacket her ex-husband had left hanging loosely 
on her shoulders. In one hand she held a string of keys ready to find their 
home in the theater’s locks, in the other was an ivory skull staring Vera 
dead in the eye. This place had been the dream fortress whose walls she’d 
craved to breach for so long. She now got to do that every day, though for 
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all the wrong reasons. 
The props department had never been her planned destination. 

Assistant prop master. It has a certain ring to it, doesn’t it? On some days 
if she spent enough time convincing herself of its significance, she could 
consign the “assistant” part to oblivion. That morning wasn’t one of those 
times, and Vera mindlessly shuffled through her scavenger’s list for the 
day, as that certain ring to her title was now a stabbing reminder of what 
she couldn’t conquer. Her whitened knuckles gave in and cracked at her 
suffocating grip on the keys. She had effortlessly unlocked the door and 
crept in but the other side of the curtain was still only a fantasy.   

Yet in the stoic silence of the grand hall abandoned in the 
sleeping hours of the city, Vera was free to satisfy her need for attention. 
Her fingertips ghosted over the light switch before swiftly turning on 
the spotlight. Under the dazzling glitz of its silver rays, the red velvet 
cushions of the seats blurred into a shroud of darkness.  Suddenly it did not 
matter whether it was seven in the morning or seven at night, when shows 
usually started. As Vera stretched an arm out, the skull still glaring at her 
from her palm, the fictional crowds in the audience hungrily anticipated 
the delivery of Hamlet’s famous lines. But it was not to be. Vera opened 
her lips to say the words she so longed to, but even the small gulp of 
breath she took in at this moment disturbed the lethargic quietude of the 
wee hours too much. She didn’t find it in her to unsettle it any further. 

Someone else stepped in to do it for her. Suddenly, with the 
house lights on, the audience was an unwanted one. She froze on the spot, 
cowering under the gaze of her employer. She staggered to find an excuse, 
but once again in spite of all her dramatic education, words failed her. 

Vera stumbled to get back on track with her task. She was once 
again outside, where signs of life were beginning to bleed back into all 
the nooks and crannies of the square. This time around, a crumpled-up 
shopping list was snugly nestled in her clutched palm: Baroque style 
bedpost, revolver, a menorah, a scarlet-stained leather-bound notebook, 
a compass. There was only one place to go with requests for such brick-
a-brack. 

The grey-haired antique dealer Tane spent his days buried among 
mountains of odd objects. Piles of random gadgets, doodads and old 
furniture were towered in the place that was once the catacombs of St. 
Paraskeva Church. Tane was their master, the blueprint to this complex 
maze of finery and not-so-finery imprinted in his memory like a scar. He 
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roamed the narrow corridors in a thick cloud of smoke escaping from a 
pipe dangling from his mouth, dangerously close to the edge. He restlessly 
shuffled through the endless lists of items and polished them as if getting 
them in a presentable state for an auction for millionaires. The old man 
seldom said anything. It was as if he had a finite number of words that he 
could utter in his lifetime. 

At this moment the door flew open letting in an unwelcome 
stream of light into the gloomy basement. Vera wobbled her way clumsily 
around the piles, not nearly as gracefully as the gatekeeper to this palace of 
nonsense could. Without a word, she unceremoniously threw the wrinkly 
shopping list onto the shoulder of the exhausted Tane. He turned around, 
completely unimpressed by the abrupt intrusion of his personal space. 
His face didn‘t move from its stillness, nor did his misty eyes reveal any 
expression. He didn‘t even look twice at the pathetic sheet of paper before 
sluggishly strutting off to fetch the young woman what she requested. 

Vera took in her bony arms as much as she could bear, the deep 
pockets of her ex-husband’s jacket proving quite useful at that moment. 
She hastily paraded back towards the exit in an effort to get back to her 
boss, effectively knocking down everything in the wake of her storm. 
As she swung to push the door with her behind, the cloud of smoke 
disappeared from around the old antique dealer. His lips were finally 
moving, “You won’t find what you’re looking for here.”

Vera had built her poise out of twigs. So when the guttural moan 
of Tane’s voice echoed off the stony confines of the building, she felt 
it tumble to the ground. Suddenly, her baggage felt heavier as she was 
dragging it back to the theater. She wouldn’t find what she was looking for 
here. Then where? 

Back at the office, the girl cowered under her boss’s condescending 
gaze. She had interrupted his glutinous banitsa breakfast, and he snorted 
in discontent, snatching the shopping list secured under her chin. He 
didn‘t bother helping her with the heavy load as she took the weight off 
her shoulders item by item. His fat finger slid down the crumpled paper 
and he scoured through the fruits of Vera’s quest. 

“Where’s the leatherbound notebook?” His voice was as greasy 
as his breakfast and the little patch of hair he still had on his head, styled 
with pomade as if it made a difference. One side of Vera’s pocket felt 
heavier than the other as she realized where the object in question was. It 
was a warm, comfortable weight pressed against her thigh. She reached to 
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grab it but her hand halted in its path before it could get to its destination. 
  “Couldn’t find one,” she said with all the determination she could 

muster. Her boss didn’t care enough to question her. Vera was standing in 
between him and the pungent banitsa. Even as he was speaking to her, the 
little piece of pastry proved better at capturing his attention: “Try harder.”

You won’t find what you’re looking for here. Vera saw Tane float 
in next to her. She could never imagine him outside the walls of his 
underground castle, though she felt he was oddly in place at that moment. 
She gave her left pocket a pat to check that the notebook was still there. It 
was, but the image of Tane had drifted away just as it had appeared. 

She might have gone home empty handed but her shoulders were 
slumped from the heft of his words. She stomped her feet up the stairs 
of her apartment building, watching the steps spiral beneath her, and the 
walls shift from painted sunny yellow to bare and grey. She entered her 
meager attic flat and plopped down on the sofa bed with an exhausted sigh. 
She switched on the light but its ambiance barely pierced the shadowy 
room. The only natural light streamed in from the tiny barred window 
where the roof met the wall. Once again, a still silence ensued. Vera no 
longer knew the time, she didn’t have a watch. But the water droplets 
were rhythmically drumming on the metal bucket under the hole in the 
ceiling. They were counting off the seconds. 

Vera took out the notebook from her pocket, initially unsure 
about what to do with it. She tossed it from hand to hand and turned 
it around a couple of times. She opened it gingerly and a small gasp of 
surprise left her lips at the sight of the scribblings on half of the pages. 
The hand that roamed them had moved neatly, then frantically, in sadness, 
then in ecstasy: a life worth writing about was gracing their territory. She 
could sense how it used to be someone’s salvation, no longer needed and 
buried in the graveyard Vera so often visited. Once she had successfully 
memorized the tales of its anonymous hero and blemishes on its worn 
red cover, there were no more excuses left. At first, she didn’t know what 
she could even write about. Did she even have a story of her own? But 
the seconds were still ticking, the light rain outside with no intention of 
stopping anytime soon, and she had dreams though pale and flightless. 
Before she knew it the fresh pages were turning, filled with new dark 
cursive. It was an answer to the pen pal she had just made, even though 
she knew they would never reply back. The tears that were tumbling from 
her face and the black ink of her pen were racing to stain the clean paper 
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Elsewhere

In the shire
Where water ran 
Ever so smoothly 
The wind whispered
Ever so gently
And touched the grass
In its eerie slumber
The day was young
Energetic 
Lively
The sky was blue
Clear
Warm 
The people were calm
Undisturbed
Unbothered

Everything was still

There lived a small man
He shall not be named
For he lived
A simple life
Undisturbed
Unbothered
Uninterested

Everyday he would
Open the curtained window

In his bedroom
Breathe in the fresh air
Smile
Laugh
Unbothered
Undisturbed
He would make some tea

Get some flowers from the garden
Go back inside and put them in a 
vase
It was simple
Then he would go out again
Ask his neighbours how their 
morning was
But he didn‘t mind replying when 
they asked him back
Unbothered 
Uninterested
He would work in his garden the 
whole afternoon
Vegetables 
Flowers
Fruits
He had everything

… 

And the people beyond the shire 

first. Tane was wrong. For in that moment, this scarlet-stained leather-
bound notebook provided her with greater lightness than she could have 
ever wished for.     

Kalina Kostova, 12
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were
Naked
Dirty
Hungry and thirsty
They couldn‘t go anywhere 
because nowhere was their home
Where people died
Everyday
Bothered
Worried
Hungry and thirsty
Their children were sick
And if they were not
They were soon
Going to be
Anyway

They were unwanted
Rejected
Outcasts
Nature wanted to erase them
For they were all 
Imperfect

Thirsty
Famished 
Dirty and messy
Homeless yet never alone
Hurt yet never recovered 
They were people

… 

In the evening that simple
Insignificant 
Unbothered 
Uninterested man
Would light up a lavender-

Ивет Янева, 12

scented candle
Pour some wine into his half-empty 
glass
(His glass was never empty)
Take out the just-cooked dinner 
from the oven
And have his feast
What a life it was
Simple
He never knew what was beyond 
the shire
And he never even thought of being
Elsewhere.

Lilia Chatalbasheva, 10
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In Between

I live in a world where everyone receives a special ability when 
they turn sixteen. How it works is that either an angel or a demon appears 
in your dream and they tell you what your ability is. The reason for that 
happening is that there are angelic abilities which are safe, help others 
and can’t hurt anybody, but there are also demonic abilities which can 
cause harm, mostly mental, and with these powers things can go horribly 
wrong.

The night before my sixteenth birthday didn’t go as planned. 
Everyone in my family had an angelic ability, so I was 99% sure that I will 
also have angelic one rather than demonic. I went to sleep and I remember 
the relief I had when I saw an angel, but I was too fast to judge. Not even 
a minute after that a demon appeared right next to the angel. The angel 
said: “The ability we are going to give you can both help you, but it can 
also make you suffer.”

“Don’t be afraid to use it as it plays an important part of your 
life,” the demon continued.

“If you make eye-contact of over 5 seconds with someone, you 
are going to be able to see either an important part of their past or where 
they come from.”

“Don’t worry though, you’re going to be able to do that only with 
people who you know or have had a conversation at least once.” I had so 
many questions, but before I could ask any of them the angel cut me off: 
“That however doesn’t include your family and it won’t happen every 
time when you talk with someone. Now we shall go.”

Before I knew it the angle and the demon disappeared and I woke 
up. When my family asked about the dream, I said that I had an angelic 
ability and nothing more. It was a school day, so I packed my things and 
I left for school.

I didn’t know how to react. As soon as I got to school, I told my 
best friend what happened. He said: “That’s the first time I hear about 
something like that. There is no such a case through all the studies I’ve 
done on this topic.”

“I know, but why me, Jesse? Why do I have to be in between. 
Even my faith is indecisive.”

“Has it happened today?” Jesse asked. 
“Well not yet and I’m glad. I’m kind of scared what will happen 
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when it does.”
Before we could continue our conversation the bell rang and we 

had to take our seats.  Jesse‘s seat is in front of mine, he sits next to one of 
his teammates from the volleyball team - Ace, while I sit alone. Everyday 
we have our first period with our homeroom teacher. When he came in 
today, there was a boy walking with him. He was new.

“Guys this is Lex. He’s new in town, so please treat him well,” 
the teacher said, “Introduce yourself.”

“Hi everyone. I’m Lex and I just came here from Albuquerque. 
I hope we will all be on good terms.” The teacher looked at him and 
told him to sit next to me. As he was walking towards me I noticed how 
devilishly handsome he is. He had short black hair, emerald green eyes 
and porcelain pale skin. When he smiled a dimple appeared on his left 
cheek. On top of that he was also tall. He left his backpack on the ground, 
sat on the chair next to me and looked at me. “Hey, I’m Lex as you 
probably already know.”

“I’m Kyra. Nice to meet you,” I said shyly, but I continued, “If 
you have any questions feel free to ask me. I can show you around during 
lunch if you want.” I was trying to make as little eye contact as possible.

“That would be great. Also, I like your hair, it suits you,” at his 
words I froze. He was the first person who liked my purple hair, apart 
from Jesse, and didn’t make some lame joke about it. “Thanks,” I said 
under my breath and I tried to focus on my studies.

The day was going by pretty fast, I hadn’t seen anybody’s past 
and I thought that maybe it wasn’t true after all. That maybe someone 
is going to appear again and tell me that there was a mistake. Lex kept 
sitting next to me or next to Ace. This way he’d always be near me. I 
didn‘t mind that, but it was kind of weird. Before I knew it it was lunch.

Lex and I had agreed to meet 15 minutes after the beginning of 
the lunch break because we had to eat. I sat with Jesse, Ace, and the rest of 
the volleyball team, but apart from the two of them, I didn’t really talk to 
anybody. While I was peacefully eating my sandwich I felt someone tap 
my shoulder. I turned around and it was no other than Lex.

“Can I sit here?” he asked.
“Yeah, sure,” Lex sat down as soon as the words left my mouth 

and that’s when it happened. I had my first vision. I saw hell and the devil. 
I saw Lex talking to him and then appearing here, in Roswell. Apparently 
he could see the shock on my face, but he knew exactly what I was talking 
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about and he made the “shhh” sign. 
Lex stood up, he took my hand and told the boys that I was going 

to show him around after which we left. We walked for a while, but he 
didn’t let go of my hand even if I wanted him to. Soon, when we were in 
a place where there was nobody else, he let go of me and I asked, “Who 
are you?”

He could feel the fear and confusion in my voice, I could see it 
in his eyes. He said: “I can explain everything. I know about your gift. I 
was sent by the Devil to watch over you and make sure that you don’t get 
in trouble.”

“But why? Why does the Devil want me safe? And why do I have 
to have both an angelic and demonic gift?” I couldn’t breathe. Everything 
started spinning. I felt like there was something in my throat. It was hard 
to swallow and hard to breathe. I knew I was going to faint, but I didn’t 
know what to do. Lex knew what was about to happen, so he just pulled 
me and we sat down. The coolness of the floor felt nice. It brought me 
back to reality. After Lex was sure that I’m okay, he continued: “You have 
the gift because you have a mix of demon and angel blood in your system. 
You know you are adopted, but you don’t know who your parents are. I’m 
here to tell you that they are the Devil and Charmeine. You are important 
to the Devil, that’s why I’m here.”

I couldn’t process what was happening. Yes, I knew that I was 
adopted, but I had no idea about my parents. I couldn’t stay at school 
anymore. I got up and tried to leave, but Lex was quick to catch my hand: 
“Where are you going?” he asked.

“I need to go home and process this. I can’t stay here anymore, I 
feel like I’m going to suffocate.” I was about to go when Lex said, “Can I 
at least take you home? I’m worried about you.”

I was too exhausted to argue, so I just agreed to it. We took our 
things and left. On our way home neither of us talked. He knew that it was 
better not to speak, but my mind was full of chaotic thoughts. I jumped 
from question to question without even trying to answer the former one. 
By the time we got to my house I knew that I didn’t want to be alone as 
that would make the situation worse.

“We are here, so I guess I’ll see you tomorrow, Kyra,” Lex said. 
I cut him off before he could continue, “Wait! Come in, I do want some 
company after all. It’s better than being alone, drowning myself in my 
thoughts.” I could see the surprise on his face, but he didn’t refuse.
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When we got in there was awkwardness in the air, but after some 
silence, we both realized that we were hungry, so we decided to make 
some pasta. We put music on and began cooking. I’m not going to lie, it 
was fun. We danced around while we were waiting for the pasta and the 
meat to cook. Both of us were a mess by the time we were finished, but 
the pasta was great. 

“Thanks, Lex, you really helped to bring my mood up,” I said.
“Yeah, no problem and if you have any questions feel free to ask 

any time.” He was so sweet and there was something I was curious about. 
“I do actually have a question,” I said and Lex looked at me curiously. 
“When I had the vision, you had wings. Where are they?” 

With this question a smile appeared on Lex’s face. That wasn’t 
the reaction I was expecting, but I wasn‘t complaining. “I was wondering 
when you were going to ask,” he exclaimed. “Do you want to see them?” 
The only thing I could do is nod. 

Lex took his shirt off and he said something in Latin. When these 
words came from his mouth two giant black wings came from his back. 
They were huge and they looked just like angel wings, except that they 
were get black like his hair. He moved them and wrapped them around 
me after which he pulled me closer to him.

My heart beat faster and I feared what was going to happen next. 
I had just met him, but he was already in my living room showing me his 
wings like it was something normal. 

“Kyra, what’s going on? Who is this?” I snapped back to reality 
and turned around with the speed of light only to see my father looking 
at us with disbelief in his eyes. I was standing in the middle of the living 
room with a boy who has wings while I was supposed to be at school. I 
was definitely in trouble no now.

To be continued… 

Irina Doumanova, 10
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Salida y llegada

Her wrinkled forehead pressed with great effort against the edges 
of the rattling window. Her eyelids drifted up and down as if they were 
racing with each other in a desperate attempt to keep her awake. The icy 
glass of the window gradually chilled her flaming skin, making sleeping 
an even more inviting temptation. She carefully slid into the sphere 
of her secret desires and wrapped herself in the comfort of their broad 
circumference. My head felt empty. I had lost every ridge and groove of 
my brain along the railways. The only hint, indicating that I existed at this 
moment, was the torturous stiffness of my body. A graceful señora and her 
caballero slid along the aisle beside me, chattering rapidly and vigorously 
en español. They giggled and tapped each other on the shoulder in the 
rhythm of flamenco. Their affectionate and lustrous gaze penetrated 
through the stuffy air like a hand, waiting to be greeted. I almost moved 
my exhausted fingers in order to shake it, but the imaginary hand dodged 
me. It raced through the narrow window of the rickety train. I turned my 
head and glanced, but everything was blurry. I had the feeling that this 
train was carrying us to a pre-Big Bang era. All matter had fused together, 
flowing into the macrocosmos of Starry Night. The world outside seemed 
neither physical, nor spiritual. Yet I could feel something, an entity, or 
a peculiar phantom locked up inside the void of my body ecstatically 
trying to break free from its rigid prison. It was dancing in desperation 
and painfully stomping on my chest. It desired to be noticed, to be heard. 
There was something beyond that window that inspired it to perform in 
agony. I couldn’t see it, yet I could hear it. Salida y llegada, salida y 
llegada, llegada, llegada…

Pavla Petrova, 11
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Архитектурен феномен

Вече не искам
да обрисувам съществуването
с красиви думи, които 
бавно и сигурно се загнездват 
не само в съзнанието,
но и в душата ми.

И изпиват празнината на екс,
изпълват сърцето
с непознати чувства, 
изграждат всеки блян като
архитектурен феномен,
който стои непоклатим и 
сякаш никога няма 
да се срути върху 
моята непредпазливост.

Уви, 
чак когато си другаде – 
под отломките – разбираш, 
че дори и най-изящно 
съградените фантазии
са безсилни пред 
бурите на реалността.

Даяна Милиева, 11
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Яна Николова, 12

Сутрин 

Слънцето до мен се сгушва,
с лъчите си ме гали,
нежни думички подшушва:
,,Сънуваш ли? Заспа ли?”.

Завивките отвива:
,,Ставай вече. Пладне стана!”.
Ох, колко съм сънлива!
Вкъщи ще остана!

Пък и ще е мрачен ден,
аз съм още по пижама.
Какво очаквате от мен?
Даже котката задряма!

Кафето си, унесена,
разливам често

и по невнимание.
Сутрин, мъничко отнесена,
след сън,

поръчан по желание.
Ивет Димитрова, 11
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Онова, което всички знаеха, макар и да не искаха да си го 
признаят

– А сега, уважаеми дами и господа, – провикна се един от 
онези хора, чиято работа се състои в това по цял ден да развяват 
гласа си като байряка на хайдушка дружина – посрещнете на сцената 
Чарлз Кумини и неговата мистична темпорална машина „Другаде“!

Овации, бурни овации! И едва половината от тях идваха от 
прикритите по дървените греди на тавана аудиоколонки. 

На сцената излезе един младеж, който, ако не по документи, 
то поне по всеобщо съгласие, беше притежателят на прилагателното 
„схлупен“. Схлупена шапка (като костенурска коруба), схлупен 
гръбнак (като извивката на динозавърски скелет), схлупени мустаци 
(като косми на новородено) и схлупен нос (като на вещица) се подадоха 
иззад завесата и със схлупена походка (като на боязлив крадец) 
се отправиха към средата на дъсчената платформа, пропуснаха да 
забележат удебеления с матадорско червено знак хикс и продължиха 
право напред до самия ръб на сцената, където изведнъж се сепнаха 
и като сомнамбули, спипани да тършуват тайно из нечий хладилник, 
заотстъпваха гузно назад. Междувременно, собственикът им се 
спъна във въздългичкото си палто, кацна по задник върху паркета, 
изправи се бавно, сякаш искаше да даде време на кръвта си да 
достигне не само до бузите и ушите, а и до връхчетата на темето му 
и оттам да се прехвърли върху косата му, която изведнъж да пламне в 
аленочервено. Публиката ахна. Косата на младежа гореше.
 Чарлз Кумини опипа перчема си като хлапак, опитващ се 
да прикрие някоя детинска пакост, а след това се сепна (отново) и 
издърпа някакъв продълговат пакет от джоба на възголемичкото си 
палто. Върху него заплетени заврънтулки изписваха думата Другаде, 
която припламна заплашително, когато младежът я докосна. 
 – З...з...здравейте – разнесе се един схлупен глас (като на 
пияница със запушен нос). От аленочервено лицето на Чарлз Кумини 
се бе оцветило в моравовиолетово, което заплашваше скоро да 
прелее в чисто и съвсем ненюансирано синьо. – Аз..аз..аз – запъна се 
момчето, а после затвори уста, спря да плямпа и пусна навън звяра, 
който толкова упорито се бе опитвал да се задържи в обвивката на 
една схлупена реалност. 

Литературен конкурс
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 Разгърна правоъгълния пакет и зачете. От страниците 
изпълзяха дракони и загледаха с обожание малките зелени феички, 
които запърхаха около тях, нетърпеливи да ги поръсят със звезден 
прашец. Припламнаха огньове, огромни тухлени чудовища бяха 
посрещнати от далеч по-малки и по-пухкави човечета, които 
размахваха мечове, а горе, на тавана, загнезди една вещица, чиято 
кожа изпускаше зловония и чиято уста издаваше хилеж, граничещ с 
крясък. 
 Малките феички се спуснаха към вцепенената публика 
и задърпаха многобройните ѝ уши във всички посоки, дърпаха, 
дърпаха, сякаш искаха да разтегнат човешката кожа и да си направят 
палат от нея, дърпаха, за да пропуснат историята вътре, и изведнъж 
магията влезе в хората, припламна игриво и ги отнесе … другаде. 
 Когато мистичната темпорална машина се затръшна с 
трясък, а Чарлз Кумини се поклони и изчезна зад кулисите, без да се 
препъне нито веднъж във въздългичкото си палто, публиката започна 
да изпуска на тихи въздишки насъбралите се в нея пламъци и пушек, 
а след това, поизстинала и успокоена, се отправи към големите 
крилати врати на салона. 
 А онова, което всички знаеха, макар и да не искаха да си 
го признаят, бе, че навън ги чакаше един съвсем нов свят, в който 
от покривите на всяка църква, административна сграда и схлупена 
къщурка надничаше дракон, зад всяка тухлена стена се спотайваше 
чудовище, а в сърцето на всеки човек бе покълнала прашинка от 
звезда.   

Ния Петкова, 12

Литературен конкурс
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С огромно удоволствие екипът на „Беседа” ще сподели с вас, че 
за поредна година получихме невероятни и изключително красиви 
текстове и илюстрации. Благодарим на всички автори за времето 
и усилията, които са вложили в работите си! А ето и текстовете, 
отбелязани със символ цвете, които определихме като „цветове на 
броя” заради брилянтно им изпълнение и замисъл:

“The Beautiful Sky”, Alexandra Ladjeva
„Преди разкаянието”, Елина Димитрова

„Теория на ентропията”, Преслава Бойчева
„За утре”, Ивет Димитрова

„Ръцете ни”, Моника Арнаудова
“To Self-doubt”, Lilia Chatalbasheva

Цветове на броя
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The Beautiful Sky

Sometimes I just sit and watch,
Falling deeply in my thoughts.
Like a child, the stars I want to catch,
But how when you give me no shots?

Yeah, I know that you are busy,
Trying to blow out the flames,
But tell me, beauty, how are you not dizzy?
Is it just one of your innocent games?

Games that are the grey on a rainbow.
Games that will never end.
Games where the wind forgets to blow.
Games where money cannot be spent.

Ah, how beautiful you are,
My lovely, deadly sky...
Please, take care of my missing star,
To which I‘ll never be able to say goodbye...

Alexandra Ladjeva, 9

Яна Николова, 12
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Преди разкаянието

Нощ безсънна. Смях и пясък.
Чаша. Две. Безумна младост.
И сред нея - гняв, проблясък.
Буен, кратък. Мрачна сладост.

Полъх нежен. Хладен плаж.
Ярост, нож и страшен смях.
Две ръце. Лъжлив кураж.
Яд и горест. Мътен грях.

Елина Димитрова, 12

Теория на ентропията

„Супер.“
Ето това ще ти кажа и пак това ще отговоря на всеки друг, 

който ме попита как съм. С малки флуктуации в ентусиазма може 
би, но нищо под „Добре, благодаря.“ Защото да си призная, че съм 
раздразнена, гневна, тъжна или че откровено казано, просто ми е 
кофти... Е, да кажем само, че няма как да се случи.

Не ме разбирайте погрешно, аз не приличам на онзи герой с 
втренчен поглед и решителен вид, който от време на време разплаква 
гаджето и майка си, но иначе е свестен. Не понасям стоически 
премеждията в името на идеала и не побеждавам обстоятелствата, 
защото просто нямам време да се боря с тях. Нямам време да се 
възползвам от релативистичните ефекти или да се боря с инерцията 
на съществуването. Нямам време да се вслушам в тънкото гласче, 
което предрича една студена сутрин следващите двайсет до трийсет 
години, след които ще осъзная, че не това исках. Нямам време за нищо 
съществено, но имам време да го облека в импозантни метафори. 
Нямам време да спя, но имам предостатъчно, за да разсъждавам 
над този парадокс. И пак никакво, за да го разреша... Все пак ще ви 
изчакам да проверите значението на „импозантен“. За това, оказва 
се, също имам време. Няма да откажа, ако побързате обаче.

Докато разгръщате тълковния речник, нека уточним нещо. 
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Каквато и пространствено-времева координатна система да си 
изберете, неин ръководен принцип ще бъде динамиката, освен ако не 
предпочитате стационарния модел на вечно страдание и ех, сещате се, 
библейското „нищо ново под слънцето“. В този специален случай бих 
казала, че в главата ви най-вероятно съществува нерегламентирано 
придвижване на електрически импулси и биохимични субстанции, 
което пак си е вид динамика, но от тази, която води до по-голямо 
ускорение, изхвърлящо ви извън пространството на приетата 
нормалност. Затова просто приемете, че около вас и мен всичко се 
движи и това е и благодат, и проклятие - зависи дали и колко лесно 
ви прилошава.

Живеем в свят на бързи обороти. Или така поне твърдят 
всички психолози, терапевти, пластични хирурзи, йога инструктори, 
антистрес терапии, медитации, успокоителни, дезодоранти, 
продукти за „проблемна, склонна към акне“ кожа, опадаща коса, 
горещи вълни. И наистина, понякога не мога да се отърся от 
натрапващото се усещане, че съм просто статист в една мащабна 
продукция. Покрай мен профучават шепата главни герои и се точат 
масата второстепенни, следвани от асистенти, гримьори, помощник-
костюми, художници, консултанти, двама-трима самопровъзгласили 
се сценаристи. Едва успявам да благодаря за купчината напечатани 
листове, която разсеяно пъхат в ръцете ми, преди да забележа, 
че имам точно реплика и половина, преди да загина безславно от 
ръцете на някакъв си анонимен злодей (е, ка́жи честно...). И нищо, 
че режисьорът го няма никакъв от около 13,8 милиарда години - ние 
продължаваме по график: ставане в 7 ч, издирване на класни стаи 
и към 11 ч сме готови за първата сериозна екзистенциална криза за 
деня. По обяд вече удряме дъното, в 13 ч развод и мимолетна надежда 
за младост, изживяна с една-две-три-четири пластични операции, 
след което рязко се връщаме в играта с нов кредит, стари дългове и 
все по-издребняваща хазяйка. Спираме се само за кратка кафе пауза с 
Дявола, след което продължаваме отново да бутаме, ръгаме, дращим 
и леем кръв, пот и сълзи за едното оцеляване и новите еърподове. 
До залез сме толкова изтощени, че е безсмислено да мислим за 
промени, така че стискаме зъби до края и на този ден и о, току-виж 
той се оказал последният! Така че: Звук? Камера? Начало! Филмът 
продължава и ние с него, а после той без нас: И „Дързост и красота“ 
даже на малкия му пръст не може да стъпи.
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Все пак не мога да отрека, че понякога чувството е странно 
удовлетворяващо - седиш отстрани, гледаш как всичко около теб се 
върти, превърта и отлита, а ти си стоиш и махваш пренебрежително с 
ръка на хорските драми, защото те са дребни, незначителни, направо 
смешни... когато ти си толкова по-зрял, прозорлив и велик. В този 
момент нищо от миналото, настоящето и бъдещето няма значение. 
Нямам име, нито лице, характерни черти или емоции. Аз съм само 
безпристрастен ръководител на социален експеримент, а ти, той, 
тя, всички вие сте просто част от опитната ми постановка - субекти 
с приписани за удобство имена и личностни характеристики. И аз 
съм почти спокойна. Разбира се, и дума не може да става за щастие 
- това е концепция, създадена от и предназначена единствено за 
експерименталните обекти, но да, бих казала, че съм доволна. 

Дотук всичко е точно, цветя и рози, но има малък пропуск. 
Истински хладнокръвни са само серийните убийци. С вас сме най-
обикновени патологични лъжци. Преструваме се на незаинтересовани 
със същия финес и отчаяност, с които снобите претендират да 
разбират от опера. Но да бъдем честни, в даден момент истерията, 
че светът ни се изплъзва между пръстите, ни завладява. И тогава 
усещането е странна смесица от банално пропадане и грозно 
усукване. Питате се: „Кога светът спря да се върти около мен? Кога 
спрях да бъда разказвачът в тази история?“

Отдавна.
Следва кратко описание в бял стих на симптомите, 

съпътстващи това прозрение:
В главата ми пак е шумно и тясно,

съмва се късно и залязва рано. 

Броя до десет и всяко число 
проточва се от нула до безкрайност. 

Знаете ли, парадоксите са интригуващи само докато котката 
си седи в кашона, близнакът лети в космоса и заекът все още не е 
започнал да бяга. Тук говорим за събития, чиято непосредственост 
обезсмисля всякакви неортодоксални спекулации. Какво значение 
има дали котката е мъртва, когато аз крещя, а от устата ми излиза 
единствено бял шум, който се сипе като фин пясък в пространството 
и покрива пода на моята килия - съвършена черепна кутия.

Коя съм? За теб, за него, за нея? А за себе си? Очите ви са 



35

твърде мътни, за да се огледам, но за осемнайсет години така и не 
намерих друго огледало.

„Сигурна ли си, че всичко е наред?“
Усмихвам се и почти не усещам напрежението в лицевите си 

мускули.

Преслава Бойчева, 12

За утре

Утре 
ще сънувам!
И ви казвам,
че е без значение
колко много е часът.

Утре 
ще сънувам!
Да ставам,
нямам намерение.
Ще проспя деня!

Утре
ще сънувам!
И настоявам
при всяко положение
да важи редът.

Ще се наложи
съседите

да стъпват 
на пръсти…

Ивет Димитрова. 11



36

Ръцете ни

Ръцете знойни са в нощта,
нощта настръхва със тъга.
Ръцете стисват се за миг,
нощта замира в сетен вик.
Ръце жигосват и разтапят,
понякога се уморяват.
Ръце се сливат и преплитат,
ръцете блянове издигат.
Ръце даряват и отнемат,
ръцете болката ни снемат.
Ръце съмняват се и питат,
ръцете мълчаливо скитат.
Ръцете търсят се отчаяно,
наблюдава ги Нощта потайно.
Ръцете втурват се със зов,
нощта залита в изгрев нов.
И за първи път Нощта заспива в страх,
че със зората ще посрещне своя крах.
Че ръцете пуснат ли се в жадния сумрак,
по-светло никога не ще се хванат пак.

Моника Арнаудова, 9



37

‘To Self-doubt’

“Who hasn‘t asked himself, am I a monster or is this what it means to be 
human?”

— Clarice Lispector

Like cattle in a mournful morning,
You wake up in the middle of my dreams.
Even when you leave, you go exploring
Someone else’s mind—living for you means 
Lusting over people’s pain, yet the door
For you is always open to come back.
When I need you the least, when again your
Selfishness shines above all, when all is black,
And you are white, when life’s finally fine,
And you are not, you tell me a secret
That is no secret at all. Thoughts of mine
Will haunt and ruin me in the years ahead.
O, doubt, regardless of hate, without you,
I shall never live or start something new.

Lilia Chatalbasheva, 10

Яна Николова, 12
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Екипът на списание „Беседа” с вълнение обявява и 
победителите в конкурса за корица тази година. Всички изпратени 
произведения показват заложбите и артистичните търсения на 
учениците. Благодарим на всички участници и ви очакваме с 
нетърпение догодина с нови идеи и предложения. От името на всички 
ви пожелаваме успех в конкурса на следващия брой на списанието. 
Тук може да разгледате и творбите, които бяха отличени в настоящия 
конкурс:

Първо място: Дара Петрова, 11 и Жоржет Петрова, 10
Второ място: Даяна Милиева, 11
Трето място:  Ивет Янева, 12

Поощрения:
Йоана Станкова, 10
Дара Сапунджиева, 11

Конкурс за корица
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Дара Петрова, 11 Жоржет Петрова, 10

Ивет Янева, 12

Конкурс за корица



40 Конкурс за корица

Даяна Милиева, 11 Даяна Милиева, 11

Даяна Милиева, 11



41 Конкурс за корица

Йоана Станкова, 10

Дара Сапунджиева, 11



42 Outro

Плодът на копнежа припламва във вечерна сладост там - 
някъде, другаде, осезаемо и зовящо. Дали някога ще отхапеш от него? 
Вкусът му вече е проникнал в кръвта ти, изпълнил е дробовете ти и 
трепти с всяко твое вдишване. Измечтан. По-сладък,  отколкото може 
да бъде, по-щастлив от щастието и тъжен като хубав миг секунда преди 
да се промуши като зрънце пясък между пръстите ти. По устните ти 
отново замира същото познато усещане за недостижимост. Но нима 
не се е спотаил в него животът? Нима животът не те чака хитро там, 
в непрестанния стремеж да се разтвориш в целувката на морните си 
устни и диханията на мечтите? Там, където отеква ревът на водопада 
на Вдъхновението. А може би това „там” е „тук”. Точно в теб, когато 
бузите ти се обагрят във вълнение и очите ти се отворят във възторг, 
когато часове, градове и небеса се слеят в безметежна материя и 
посегнеш трескаво към наръбения стар молив, за да запишеш всички 
придошли думи: 

На гърба на салфетката

Моника Арнаудова, 9

А това е и темата на новия ни конкурс! 
Очакваме вашите текстове и илюстрации на: 

 thefountain@acsbg.org
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