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5Intro

От петното на салфетката не остава много, но пък салфетката 
с петното ще я помним дълго. Защо? Хартията е истороскопична 
— освен влага попива и истории. Телефонни номера, разцветки 
червило, късчета желания и сълзи — епопеята на един живот, 
събрана на купчинка, пакетирана. Цели рафтове с бели платна, които 
чакат да бъдат изписани с най-съкровените ни мисли. Ще ги драснем 
набързо и ще ги смачкаме, преди някой да е прочел онова, от което 
се страхуваме и ние. Ще ги хвърлим. То така всъщност си минава 
животът — пишем усърдно на големи бели листове, а ароматите и 
цветовете му сме смачкали на дъното на някоя чанта. А какво ще 
стане, ако ги извадим и разгърнем? Може би белите (не съвсем) 
гръбчета ще ни кажат кои сме. 

Мила Поцкова, 12

Ива Терзиева, 8



6 Литературен конкурс

 
Скъпи читатели,

 Дойде моментът, в който с вълнение обявяваме 
победителите в литературния конкурс на „Беседа“ на тема „На 
гърба на салфетката“. С радост прочетохме вашите текстове и 
открихме, че темата е провокирала творческото ви въображение. 
Благодарим на всички, които изпратиха свои творби за конкурса!

Първо място: Ивет Димитрова, 12 - „Снежинки“
Второ място: Константин-Кирил Пеев, 12 -  „Мастило“
Трето място: Даяна Милиева, 12 - „На гърба на белия лист“

Поощрения: 
Ния Георгиева, 9 - „Художник“
Александра Ладжева, 10 - „Онази сутрин“

 С нетърпение очакваме вашите текстове, илюстрации и 
фотографии на свободна тема или по темата на новия ни конкурс на 
тема: 

Отдалечени

Изпращайте творбите си на адрес: 
thefountain@acsbg.org

Жоржет Петрова, 11
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Снежинки падат на парцали,
правят пируети.
Автобус издиша пари — 
бледи силуети.

Часовникът тиктака 
в закъснение,

постепенно ме обхваща 
притеснение.

Черни облаци, 
намръщен ден,
а тя седна

точно срещу мен.

Мина вече четвърт час,
спира автобусът.
Усмихна се… А аз:
“Ще сляза с Вас…”

Знаех, че ще закъснея,
но някак виждах само нея.
Написа номера си нечетливо
върху нещо бяло,

изцапано с червило.

Но в крайна сметка 
не беше просто

една намачкана салфетка.
Ивет Димитрова, 12

Салфетки

Коледно е.
Усеща се ухание
 на карамел и мед
и светлинките мъждукат
 лениво в далечината.
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Снежинките залепват
 за прозорците
  като рисунки
   по стъклата.
Масата е подредена
чайникът свисти,
а салфетките са сгънати 

като лебедчета.
Децата скоро ги съсипват,
 но рисуват старателно
  коледните си желания.
Коледата бавно заприличва
 на несръчно сгънато

лебедче.
 

Ивет Димитрова, 12

Коледни желания

Коледният дух сякаш беше пропуснал това намръщено 
градче. И как да не го пропусне. Сградите се бяха сгушили една 
до друга като пингвини и можеше да се чуят само въздишките на 
автомобилите. Минувачите вървяха забързано, а единственото нещо, 
което се виждаше изпод палтата, шаловете и шапките, с които се 
бяха накачулили, бяха порозовелите им от студа носове. Те търчаха 
напред-назад, без да забелязват останалите минувачи, и захвърляха 
подарените си ласки за Коледа в кошчето все едно бяха използвани 
салфетки. Кафенетата пушеха лениво с големите си комини, 
издишваха лениво и примамваха със своята миризма на канелени 
кифлички в неделя. Сервитьорката бършеше бавно масите в едно от 
кафенетата и носеше топло кафе на гостите. Предадена от влагата 
навън, една жена беше влязла заедно с детето си с надеждата да се 
сгрее. Тя си мечтаеше за една Коледа, в която може да си позволи да 
купи на детето си най-лъскавото колело. Възрастен господин четеше 
вестник, отпиваше глътки от врялото си кафе и често се прокашляше. 
Не надигаше поглед, защото беше вглъбен в мисли за дъщеря си, 
която и тази Коледа отново щеше да забрави да му изпрати картичка 
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от чужбина. Не се и надяваше тя да се прибере вкъщи за празниците. 
Друга дама стрелкаше останалите гости с неодобрителни погледи, 
защото беше ядосана на всичко днес. Защото днес беше денят, в който 
щяха да я уволнят, и тя вече го знаеше. Смяташе да напусне. Точно 
така. Щеше да напусне. Слагаше си кърваво червеното червило и 
гледаше с възмущение всички, които мислеше за по-щастливи от 
самата себе си. В другия край на кафенето, малкото дете рисуваше 
колело на гърба на една намачкана салфетка и обясняваше на майка 
си колко повече му харесва така нарисувано, отколкото, ако беше 
истинско. Дядото, чиято бяла коса се подаваше изпод каскета му, 
подскочи, защото изведнъж му дойде идеята да напише писмо на 
дъщеря си и започна да драска някакви завъртулки на една салфетка. 
Добре облечената дама смекчи погледа си, решена да поговори първо 
с шефа си, и изтри червилото си с крайчето на салфетката, която 
досега стоеше в скута ѝ. Сервитьорката продължаваше да чисти 
масите и загледана в движенията на ръката си си пожела да бъде 
лято. Погледна навън. Не беше лято. Валеше сняг на парцали като 
милиони парченца салфетки. Милиони желания в един неделен ден.

Ивет Димитрова, 12

Мастило

Ти винаги се криеш в
ъгъла на зрението ми, игра
на сенки сред мисли дневни;
ала в час по история, биология,
музика, литература - бях 
загледан само в химикалката и 
в салфетката си снежно бяла.

Дали Наполеон, Мусолини, Цезар, Кастро
не биха могли, съвсем сами, 

с една нищожна салфетка малка
да утвърдят властта си, да напишат 

това, що народът от тях очаква?

Пети час- пак съм вкопчен в 
мисли бурни за края на страха 
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си мощен - стар враг и вече морен,
доскучало му от моите обещания
празни, от моето момчешко вживяване
в герои: Ботев и Бетовен - творящи, но
и изпитали победата над болестта, 
наречена нещастие: 

безнадеждната, безрадостна, безконечна
битка с глупостта и със суетата на живота… 

Обедна почивка - смях, безгрижия безчет; 
пак си припомням какво е да си дете, 
а не угрижен от отговорности възрастен човек. 
Но в тоя парад на веселието забелязвам - 
само аз ли според теб не съм открил
в живота щастието?

И сякаш отникъде, от изневиделица ме 
връхлетяха - хиляди салфетки: 
черни,
бели,
многоцветни,
чисто нови,
използвани,
с остатъци от 
храна 
напитки,
скъсани или
напълно продрани,
с гланц, червило или
с телефонни номера,
с обещания и любовни
увещания - направо цели 
фермани.

И в тая бъркотия аз се окопитих,
грабнах бялата салфетка - извадих 
черната си като нощта химикалка -
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не проработи:
Първи. 
Втори. 
Трети път.
И в същата тая бъркотия пак осъзнах,
че това ще изисква по-скъпо мастило…

Капките кръв полетяха в краткотраен танц
и с майсторството на художник, заточен на 
самотен остров без боички, изписах след-
ните думи, на гърба на салфетката си: 
„Най-хубавото тепърва предстои, не мислиш ли?“.

Константин-Кирил Пеев, 12

На гърба на белия лист 

Някъде там, някъде далеч, 
от съзнанието ми изтрити вече
омаломощени два спомена лежат,
смъртно прострени се топят и тихичко тъжат.

Сякаш тлен догаря във вечна тъма, 
сякаш спущат се дни непрогледни, 
мрачни очи отваря човекът едва
и пада дълго в ями неугледни.

След смъртта, сред дълбоката мъка, уви,
спира мигом оня весел ехтеж да шуми. 
И хората казват: „Но от болка творецът твори!“.
Ала забравят, че понякога таз същата болка мори.

Напуща го всяко желание злободневно, 
забравя сън, забравя радост, забравя да милее,
в сърцето му властва едно чувство гневно, 
където вече знае, че човекът без човек трудно живее.

И веч не му трябва нищо — на този човек — 
ни пари или вещи, ни дни, ни богатства, 



12 Литературен конкурс

от едно се нуждае — погребал предишния век — 
от бял лист, над който да ридае.

Вече всичко самотата ще сломява, ще разкъсва, 
някого пак тази нощ е тъй злокобно в студ обгърнала:
Де да можеше на гърба на този бял лист да възкръсне 
нечия линееща следа — сега човекът нея би прегърнал…

Даяна Милиева, 12

Художник

Пръски от боички
разхождат се в разхвърлян хол.
Дрехи, четки и платна
изпълнили са тесен коридор.

Но оставил е художникът платното,
на което изобразява сиви градове
и тъжни падащи листа,
ронещи въображаема сълза.

Той е отегчен от цялата тъга — 
управлява не отскоро тя света.
Среща я тук, среща я там
в очите на минувача няма плам.

Затова рисува извън белите платна
изгреви, искрени радости, слънца,
усмивки, смях, пролетни цветя,
трепети любовни на невинността.

Знае, че за минувача по-интересна
е безбрежната тъга,
но няма той да се откаже
да излъчва бодра светлина

на гърба на някоя салфетка,
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на напукана блокова стена,
дори с тебешир — както
детенеце на паважа.

Той не мисли никак за облага,
не иска ни почести, ни слава.
За него усмивката на нечие лице
е най-голямата, единствена награда.

Ния Георгиева, 9

Онази утрин… 

Страх.
Прелестен страх.
Пейзаж от нюанси на прелестен страх. 
Виждаше се сива мъгла, 
прегръщаща нежната материя,
а под нея грациозно танцуваха
жълти и лилави листенца.
Имаше и една синя точица, 
изгубена в зелените долини,
но не след дълго бялата звезда
спусна тайно ръката си,
за да я избави от черните пламъци.
Това е твоят любим пейзаж,
с който ме запозна онази утрин:
с цел да ми покажеш красотата на страха,
с цел да ми покажеш света, 
създаден от въображението ти.
Зениците ми светеха толкова силно,
че ти дори реши да ме направиш
собственичката на този пейзаж.
И до днес аз го нося, сгънат в джоба на якето си,
нарисуван на гърба на салфетката,
… салфетката, която промени всичко онази утрин.

Александра Ладжева, 10
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От другата страна

Когато синият час настъпи, едно 12-годишно момче, опряло 
лакти на прозореца, слушаше разказ по радиото.

„Искаш ли да разбереш какъв ще бъдеш? Намери салфетка 
и я обрисувай с чувствата на най-ярките ти спомени. Обърни я и на 
гърба ѝ ще разбереш съдбата си.“

На Том му се прииска да узнае бъдещето си и идеята беше 
запалила искра на любопитство и жажда за необозримото. За момент 
се поколеба да не бъде подигран. Накрая си каза: „Опитът е важен. 
Няма да изпусна шанса си да разбера какво предстои да ми се случи“. 
Той броеше часовете до вечеря. Но не наруши обета си - вечерта 
беше идеалното време за събуждане в неизвестното. Успя дори да 
изчака всички да се нахранят и чак тогава взе най-скъпоценния си 
молив, седна с изящната походка на принц върху своя кадифен трон, 
въздъхна тежко и с треперещи ръце разгъна вездесъщата салфетка.

Едно щракване с пръсти и мощният артист в него се пробуди, 
картината се роди пред очите му и цялото му същество бе погълнато 
като от смъртоносен вихър. Околните се усъмниха в настъпилата 
гробна тишина и се огледаха. Малкият Том не беше онова момче, 
обзето от луди детски идеи и запалващо всекиго с игривата си 
радост. Кенгурските подскоци, които правеше, когато чуе името 
си; потупванията по гърба, които винаги го окуражаваха във всяко 
провалено начинание; загрижените погледи, изсмукващи всички 
тайни скрити в него - те не можеха да го извадят от този транс, който 
държеше семейството му на тръни.

А отвътре сърцето му беше в постоянен танц с нетърпението. 
Нервите, нишки, тънки като конец, бяха на предела на скъсването. 
Кръвта беше застинала в напрегнато очакване и той се ослушваше. 
Бурята в ума му избухна и букет от чувства го опияни. Ужас замрази 
живота в него за миг. Последва го слънчев и безгрижен смях. За 
момент клепачите забулиха очите му. Неизмерима наслада премина 
като тръпка по тялото му. Ледени сълзи умиха лицето му с тъга. 
Огнен гняв изпепели лицето му. Том се свлече на земята и застина.
            Майка му коленичи до него, целуна го по гърдите, сякаш 
за да му даде от свежия ментов дъх на родителска любов.
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- Помощ! - отекна нейният глас като ефирен воал.

. . . . . . .
Пулсът му едвам свиреше на арфата си, но той премина 

покрай смъртта. Изправи се в леглото. Беше сам. Карамелена тишина. 
Салфетката - на шкафчето му. Едно протягане и е в ръката му. Откри 
гърба ѝ, обърна я. Видя отражението на образите, излезли изпод 
ръката му. Тогава осъзна най-важния урок на живота си. Той щеше да 
бъде мислител. Трябваше да прониква зад черупката на нещата. Да 
потърси скритата истина в ядката им. Не всичко беше чиста монета. 
Същността беше от другата страна. На гърба на салфетката.

Сара Бехар, 9

На гърба на салфетката

Беше месец май, същински рай.
На гарата стоях унесен и чаках с песен 
влака на щастието, на новото начало.
Този път ще ме избави от моменти стари
и ще забравя аз копнежите си диви
и ще се откъсна от изгубените си надежди…

Съгледах на земята салфетка стара, 
като онази, която даде ми ти на раздяла.
Вдъхна ми спомени горещи, не бяха се заличили те още
и изкуших се да протегна ръка и да я разгъна. 
Когато я отворих, видях номер, толкова далечен, но и познат,
на две нули завършваше, никога не го забравих аз.

Взех телефона си и го набрах, чух твоя глас
и пак изпуснах своя влак…

Емили Миленова, 10
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Два билета

Емоции, мисли и мигове незабравими,
написани на гърба на салфетка.
Мечти, вълнения и шансове неуловими,
душа във тяло, птица в клетка.

Сълзи се стичат по лицето нощем,
избърсани в салфетката проклета.
Вълни шумят, бушуват. Колко още?
Море и бряг. За мене, моля, два билета!

Два билета за начало на безкрая
и един за връщане в реалността.
Където истински значим е раят,
и няма младост, няма я и старостта.

Емоции, мисли и мигове незабравими,
написани на гърба на салфетка.
Страх, провал и загуби нелечими - 
вече спрях да живея във клетка!

Мария Шивикова, 8

Ива Терзиева, 8
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Everybody Loves You

Everybody loves you, Ulysses. You keep telling yourself that.
It’s one of those days, huh? Your body is heavy again. You should 

lose some weight. Maybe then you could lift yourself from the silk sheets 
of your master bedroom. And the crystal chandelier wouldn’t look so high 
up. 

This view is gorgeous, though. These french windows - a portal 
to a view that is really pretty if you cared. These marble floors - wiped 
so clean you don’t even need to look at that golden mirror. But you don’t 
want to look at yourself now, do you?

It’s insane. It was, what, only yesterday, that we felt like a God. 
Nobody could touch Ulysses. They were beyond everybody in that dingy 
high-school. Our life was cosmic, wasn’t it, Ulysses? We felt great. We 
should feel great. Why don‘t you feel great?

Get up. At least make yourself a cup of coffee. Then we’ll think 
of what you could possibly do next.

School’s off the table. What’s the point, really? Everybody’s 
going to see that part of you we don’t want them to see. It’s better to rot in 
the private pool rather than in the moldy bathrooms, anyway.

The Rancilio coffee machine works flawlessly as ever. There are 
too many slots for coffee. Not even the housekeeper makes coffee for 
herself on this thing. Only you. 

You’d better call the Dean and notify him about your absence. 
But knowing your lack of responsibility, you’d probably brush him off. 
Screw him, right? The housekeeper will deal with it. What about your 
friends? Your entourage? They won’t miss you. All they want is to look 
better around you. You could be a dead man walking and they would only 
notice the ice on your wrists. 

Screw them, too. I don’t need them. They just ruin the vibe.
Shouldn‘t we be acting like an adult right now? Everybody at 

school treats you as a hotshot millionaire, while the businessmen treat you 
as a child. Be an adult, for God‘s sake. Why is it so hard?

Isn’t it scary that you can‘t imagine yourself in five years. Even 
though life is prearranged for you perfectly. It’s just darkness.

Coffee’s bitter. You forgot the cream. Again.
Yesterday you almost vomited in the toilet. And you weren’t 

alone there. Someone was listening while you were convulsing. It was a 
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good show for him. That’s all you are. That’s all I am. Entertainment for 
the masses. 

You are a funny guy. You say funny things. You make everybody 
laugh. Your rants are also funny. When you talk about how much you 
hate your dad for leaving you with an entire business empire, and never 
caring enough. How much you hate money, even though you waste it 
for all the glamorous things. You are a cool guy. Very cool, very rich. 
So much money for someone so stupid. Your pain is very funny. You 
vomit, they laugh. You start to shake in class, they joke that you have 
taken drugs. They laugh at you. Behind walls. Behind your back. 
You cry, nobody cares. We all laugh. Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.    
   

Where are the pills?
Coffee is spilt on the floor. Get a napkin.
Forget it. Where are the pills?
She hid them again. She doesn’t believe I need them. I just need 

to feel happy.
I need to fire her.
Pills won’t save you this time. 
I need the pills. Please.
Forget them. You don’t need them.
I am losing my grip.

 Relax. How about you go dip in the pool.
 No.
 Come on. Make something out of this wreck of a day.
 I know what you want to do.
 It’ll be fun.

No.
 Nobody will notice.
 No. Please.
 Nobody ever notices. Nobody nobody nobody nobody nobody 
nobody nobody nobody

STOP.
 Get a napkin. Clean this mess up. Everything is going to be 
okay. 

Boryana Yotzova, 11

Литературен конкурс
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 По традиция в „Беседа“ обръщаме внимание на онези 
творби, които макар и встрани от темата на конкурса, привлякоха 
нашето внимание. Като „цветове“ на този брой, обозначени с цвете 
в близост до заглавието, отличаваме следните текстове:

Моника Арнаудова, “Синьото дете”, „Копнежи“ 
Мина Петкова, “Игра”, “Тишина”, „Стихът спасител“

Вяра Табакова “Просто кафяви”
Магдалена Воденичарска, “Балтон”, “Мamihlapinatapai”

Лилия Чаталбашева,  “To Love”
Даяна Милиева,  “My Sun”

Ива Терзиева, “Съдбата има слабост към повторенията”

Цветове на броя

Симона Диловска, 10
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Бихме искали да споделим радостта си, че макар и нелесна, 
темата на конкурса вдъхнови и талантливите художници. Благодарим 
на всички участници! А ето и победителите в конкурса за корица:

Първо място: Ива Терзиева, 8
Второ място: Жоржет Петрова, 11
Трето място: Анастасия Великова, 11

Поощрение: Стефани Първина, 10

Жоржет Петрова, 11

Конкурс за корица
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Анастасия Великова, 11

Стефани Първина, 10

Конкурс за корица
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Синьото дете

На Буба, Калки, Миа, Сашка

Синьото дете бълнува неспокойно, а аз му разказвам 
приказки и го милвам с глас като нежен летен бриз. Говоря му за вас. 
Перчемът му се бунтува пенливо и по страните му избиват дребни 
солени капчици, из устните му се откъсват бълнувания без пристан, 
издигат се и след това се разбиват в приливна болка. В дълбините на 
душата му нещо се тревожи и измъчва, водовъртежи се завихрят в 
изтерзаните му очи и трябва да се залови здраво за тихите ми думи, 
за да не се удави в тях.
 Гласът ми бавно се плъзва по кадифения пясък - топла 
изгревна вълничка, която съвсем леко целува уплашената детска 
същност. Ала целувката едва се е разляла по влажното чело и бурния 
нощен вятър я отнася, захвърля я в подводните течения, където 
корабокрушират лодките от светлина. Страшно бълбукат глъбините, 
разбити трески се удрят диво и без ред в бурни страхове, в душата 
на синьото дете остри писъци на чайки прорязват мислите, хаосът 
разтваря гигантска паст на хоризонта - още малко и ще изпие света. 
А аз отчаяно стоя и редя среднощни заклинания със съкровени думи, 
окото на бурята се затваря над мен, мракът напредва към кея на 
Вечността. Изричам, разказвам, целувам. Полагам устни върху всяка 
болка. Хвърлям разлюления си глас като котва на дъното на кошмара. 
Ще мълвя, докато не изгрее слънцето, ще скрепя с милувки сал, ще 
обладая морското цунами и ще му вдъхна тежък ароматен покой.
 В миг от небесата се посипват облаци от гневна самота, 
морските чудовища се издигат до гръмотевичния купол. Битието се 
разклаща, а аз стоя под арката на разрушението и развивам тънка 
шепотна нишка. Чудя се какво да навържа в нея, за да устои… и 
вплитам вас. 
 Разказвам вас на синьото дете. По небцето ми трепти 
носталгия, докато ви изговарям сричка по сричка, спомен по спомен, 
целите, от слънчевите венци на главите ви до разпилените ви по 
земята болки. Разправям как смехът ви се превърта като акробат във 
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въздуха и се увива в косите ми, преследвайки топлите ветрове. Как 
усмивките ви разпръскват ухание на споделеност, звезден прах и 
пукащ огън. Разказвам за деня, който никой не може точно да назове, 
но всички помним и знаем само, че беше млад, обикновен и юлски 
измечтан денят, когато усетихме, че тишината помежду ни е приятна 
и няма нужда да питам, преди да си вземем още бисквити от пакета, 
деня, в който се събудихме същите, ала променени - Приятели. 
Редя ви в дълги изречения, пълни с любов, и в сърцето на бурята 
напевно ви изричам със затворени очи. Срещу кошмарите запращам 
всичко, което обичам във вас. Страхът потъва в дързостта в очите ни, 
когато кръстосаме погледи. Самотата се стопява в прегръдките дъги, 
сътворени от ръцете ви. Тревогата сънено отпуска глава в обятията 
на меките нощи, в които будувахме под взора на закопнелите си 
откровения. Ревящите вълни се разбиват в пристана на сигурния ми 
глас, морската пяна се залавя за словата ми, за да не се хлъзне към 
края на света…
 Синьото дете изведнъж ме чува в страшните си бълнувания. 
Протяга се към лъчистата нишка на историите ми и тръгва по нея 
разлюляно, треперливо, напредва през урагана от среднощни кошмари 
с ококорени очи. Устремявам се цяла към него да го хвана, запращам 
гласа си и трескаво мълвя за вас, за нас, насищам го с толкова любов, 
че да засияе като пътеводен фар. На косъм съм да го достигна, една 
водна пръска ме дели от него...когато то прави последната крачка 
към мен и се свлича в утешителния допир на влажните ми устни. 
Чува ме и разбира, че там някъде съществува обич и красота, че 
небето може да е синьо, нощите - блестящи, а тъгата - любяща, че 
на света има нещо добро и то е в хората, които обичаш и на които си 
избрал да отдадеш част от сърцето си. Солените сълзи по страните 
му пресъхват. Бавно, много бавно, безкрайно нежно го оставям да 
се разтвори в обятията ми. На хоризонта се пробужда розовопръста 
зора и сенките на морските чудовища се изпаряват, погалени от 
светлината.
 Мълком галя умореното дете и му пея тихо - за приятелството. 
 

Моника Арнаудова, 10
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Остров на копнежа 

Плодът е напъпил досами главата ми. Натежал като морна 
въздишка по пладне, готов всеки миг да се откъсне и да се търкулне. 
Трепти по отрупания клон като огнена залезна пръска от слънцето. 
Свежи капки роса почиват върху него и задяват блясъка в очите ми. По 
плода се разстила сладостен аромат от далечните екзотични страни 
на въображението, които разцъфват тайнствено по страните ми, 
когато бузите ми поруменеят от вълнение. И изведнъж - о! - тръпчив. 
Главозамайващ. Замайвоглавящ! Летен, изгревен, невъзможен, 
измечтан, наситен - вкусът на райския плод леко подскача като 
акробат по устните ми. Увлича ме в забавлението си. Толкова е близо 
- де да можеше само да отхапя от този тайнствен плод! Без да съм 
протегнала ръка, сякаш чувствам как пада узрял в извивката на дланта 
ми, настръхвам в очакване и изпъвам пръсти - цяла се протягам към 
тази единствена хапка… А плодът се откъсва сочен от клона. И се 
търкулва далече от мен. Стремително, безвъзвратно. Погледът ми се 
забулва в тъжно опиянение, само една огнена залезна пръска, която 
никога няма да докосна, остава да трепти пред очите ми. Колко е 
жалко, че плодовете от Дървото на копнежите сякаш винаги падат 
далече от мен.

И ето го - плодът на копнежа припламва във вечерна сладост 
някъде другаде, осезаемо и зовящо. Дали някога ще отхапя от него? 
Вкусът му вече е покапал по небцето  ми, вселил се е в дробовете ми и 
трепти с всяко мое вдишване. Измечтан. По-сладък, отколкото може 
да бъде, по-щастлив от щастието и тъжен като хубав миг, секунда 
преди да се промуши подобно на зрънце пясък между пръстите ми. 
По устните ми замира познатото усещане за недостижимост. Но 
нима не се е спотаил в него животът? Нима животът не ме чака хитро 
там, в непрестанния стремеж да се разтворя в целувката на жаждата 
и диханията на мечтите? Там, където отеква ревът на вълните от 
океана на Вдъхновението. А може би това „там“ е „тук“. Точно в 
мен, когато очите ми се отворят възторжено и трескаво посегна към 
нагризания стар молив, за да запиша най-съкровените си желания.

Тогава може би наивно ще се опитам да нарисувам карта 
или да създам ръкопис с инструкции как да стигнеш до Острова на 
копнежа по живота. Но истината е, че той може да съществува за теб 
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само докато е неоткрит. А ти можеш да стъпиш на него само ако все 
ти остава една крачка до брега му. Кога ще разбереш, че си там ли?... 
Когато поемеш на път, без внимателно да обмислиш и планираш, 
подчинявайки се на импулс, по-силен от самия теб.

Моника Арнаудова, 10

За метаморфозата на самодивите

Планината зяпаше безразлично, току унасяйки се отново в 
сънливото съществувание на идиличните си селски дни, нарушавано 
единствено от някоя преминаваща каручка с кон, по възраст 
напомнящ повече на тиранозавър, отколкото на добиче, или от градска 
компания веселяци в къщата за гости, които облагородяваха родните 
хайдушки гори с хитови музикални шедьоври на съседката Сърбия. 
Нищо чудно вече самодивите да бяха оставили мистериозните си 
лунни танци в бели роби в полза на експресивен кючек, бавно, но 
сигурно достигайки пълната си метаморфоза в духове на банкетната 
маса. Знае ли човек, само може да се надява! Какво му остава на 
средностатистическия българин освен да пази надеждата, че докато 
се скита залутано в задния си двор, ще срещне красиво светло 
привидение, което ще го положи в скута си и ще милва влажното 
чело на юнака, шепнейки:

- О, мой наквасени момко! Що дириш сам и измъчен по тази 
тъмна доба?

- Проклинай, маце, таз черна прокуда, дето се оказа домашната 
ракия на бат Петко, мръсникът му с мръсник ниеден, да ми се 
подмазва за ония 200 лева, дето има да ми връща, па да вземе 
да ме трупяса, ще го науч…

- Вярно е, юнако, много си препатил, какво да направя за теб? 
- Хм…
- Мога да опея мъките ти под звездния небосклон.
- Хм?... 
- Само кажи - Галена, Преслава, ако се помъча, и Слави 

Трифонов ще успея да докарам.
Щастливецът премигва блажено и благославя тоя идиот бат Петко, 
че и ракията му. Решава да не си пресилва късмета и продумва 
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свенливо:
- Искам само да ми отговориш на един въпрос.
- Всичко, момко.
- Ти мен уважаваш ли ме?

Моника Арнаудова, 10

На плажа
 

Мирис на цаца. Нещо трепти.
Плажът бълнува.
Дъх загорял. Солени звезди.
Морето сънува.

Вкус на тъга. Нещо смъди.
Копнежът преплита
погледи тайни с нощни следи.
Мечтата отлита.

Моника Арнаудова, 10

Копнежи

Копнежите ми са малки слънца,
които висят по небето
само за да го опръскат с огньове.
Копнежите ми са свистящи ветрове,
които се катерят по кожата ми
с диви песни, все бързат
да достигнат до безкрая,
да пропукат целостта,
да нахлуят в студените кухини
по сбръчканите облаци очи
на морното ми небе.
Копнежите ми туптят,
прескачат бездни от застиналост,
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Ива Терзиева, 8

задъхват се в дробовете ми,
танцуват в крехката падинка
между плешките ми
като непораснали криле.
И когато
копнежите ми спрат своя бяг
и се скрият запъхтени
в острото хриптене под гърдите ми,
може би въздухът, който убягва,
е най-сладката липса.
Знаеш ли колко е безслънчево небето тогава?
Защото сбрах всички огньове в очите си.

Моника Арнаудова, 10
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Caged

I could only imagine that this will happen.
You have no idea what a criminal you are
with my heart in your hand you became a warden
and without realizing, I let you take this too far.

No matter how hard I tried
I couldn’t run away, I couldn’t 
spread my wings wide and fly, 
but now I know you wanted me to stay.

Without knowing it we were sitting next to each other
You holding my cold hand and warming it up
Looking into your eyes like there was no after
It was a scene taken right out of a movie.

At one moment I looked at you and our eyes met,
you kissed me and that’s when I knew I was in for the long game.

Irina Doumanova, 11

Overwhelmed

At the age of twenty-three, Adow finally stepped into the market. 
It was much bigger than she expected and contrary to her beliefs it didn’t 
smell like a Chinese factory, not that she had ever been to one. There 
was so much to go through, she didn’t even know where to start. She 
took one of the hundreds of carts lined up in the beginning of the store 
and slowly she pushed it, entering the store with countless aisles which 
looked like a forest and with her unobtrusive height of 157 cm, it would 
be a real challenge to get something. Adow took a deep breath and started 
her adventure.
 While going through the aisles, she couldn’t believe her eyes. For 
the first time her eyes saw so many colors in one place. The first aisle she 
explored were the drinks. The showcase was long and had several rows. 
The bottles were arranged one next to the other like soldiers, arranged by 
height, color and flavour. For the first time she saw all seven flavors of 
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the “Kimura” Ramune. It was her favorite soft drink. Adow got closer to 
the showcase and started picking up bottle after bottle, until she picked 
three of each flavor. Next to the hundreds of bottles of “Kimura” Ramune, 
there was another brand, but that’s not what caught her attention. It was 
the stacks of “Milkis” carefully arranged next to each other. The Korean 
fizzy milk was the perfect refresher for the hot summer days, so she took 
a stack of the strawberry flavoured ones, followed by two packs of the 
famous Korean yogurt, one strawberry and one banana pack.
 She was already sure that she wouldn’t be able to carry all this 
by herself and she wasn’t even finished with the drinks. She knew she 
had to restrain herself, but the carefully organized green bottles of Soju 
were calling her name. While she was walking towards them as if she was 
under hypnosis, thematically in the background she could hear “Soju” by 
Jay Park playing from the speakers. She had never tried soju before, so 
picking at least one of all eleven flavors was a must. With this she was 
able to step out of the drink aisle, but what was coming was much worse.
 Adow entered the snacks and ramen section of the store. If she 
thought that drinks were bad, oh my, she was going to spend eternity in 
this aisle. As the college student she was, she started from the ramen. 
It was like soul food for her and it was the only thing she relied on as 
some sort of food when she had to study. The enormous difference of 
packets was taking over her pupils. They were so shiny and looked so 
tasty, she didn’t know where to start from. After going up and down the 
length of the aisle, she settled. Starting from one end, she grabbed packet 
after packet, until she reached the other end. Her cart was almost filled to 
the top. She took a few cups of “Oolongmen” chicken ramen, two “Shin 
Ramyun” packets, she put in a packet of “Neoguri” and “Chapagetti”, she 
wanted to mix them and recreate the noodles from “Parasite,” and last but 
not least, she took a bunch of “Kimchi” ramen noodles.
 Even though that was a lot, she couldn’t stop herself. She had to 
try everything, so when she turned to face the snack portion of the aisle, 
stars appeared in her eyes. Half of the racks were filled with salty snacks 
and the other - with sweets. Adow could tell that tonight was the night she 
would go broke. She immediately went for the onion rings. They were 
her favorite, and at this point anybody in the store could tell, by the seven 
packets in her cart. She also had a few packs of the”Honey Twist” snack 
and “Shrimp” chips. The last things she took were shrimp crackers and 
a set of twenty packs of her favorite seaweed snacks. As weird as they 
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might sound, they were actually very tasty. 
 The sweets were easier to choose. Adow wasn’t fond of sweet 
things, however that didn’t stop her from buying a lot, she just knew 
exactly what she wanted. She took three chocolate “Hello Panda” snack 
boxes, followed by quite a few “Pocky” boxes. She wanted to try most 
of the flavours even though she thought that some might not meet her 
taste. Without hesitation she picked up a box of “Choco Pie,” this sweet 
chocolate covered cake, with a marshmallow filling reminded her of her 
childhood. It was her ticket on the training to her memories. She loved 
eating it when she was feeling down. 
 Her last stop was the cooler. Her picks there were simple. She 
took two packs of ice-cream mochi and three bags of frozen chicken 
mandu. On the far end of the cooler was the fringe for homemade side 
dishes. The strong smell of fermentation hit her as soon as she opened 
the fridge. She took two containers of both the original kimchi and the 
cucumber kimchi. The last thing she chose for today were two containers 
of pickled onions. 
 As predicted Adow’s first trip to the Asian market ended with her 
carrying ten bags of grocery to her dorm and almost going completely 
broke. Even though she wasn’t sure where to put all the food, she knew 
that she wouldn’t step foot in the Asian market for at least a month. On the 
bright side, her dorm room smelled like a Korean restaurant and weirdly 
enough, that brought her joy.

Irina Doumanova, 11

Ива Терзиева, 8



31

игра
играем си
на ,,живот”
крием се
зад усмивки и шеги
на поредната загуба
крещим ,,ти гониш!”
и бягаме
далеч от мисли чувства истини
но за жалост
когато паднеш
и сълзите напират
в живота няма
,,стоп игра”

Мина Петкова, 12

***
когато бягаш от дракони,
нямаш време да мислиш за утре
когато си на средата на океан от лава,
не слушаш разговорите на мама и тати
когато броиш звезди и мислиш, че са ,,някъде около сто”,
не знаеш че някой ден ще забравяш да гледаш нагоре
когато се сражаваш с мечове клони в градинката зад блока,
не е толкова важно да прочетеш онази книга, 
защото все пак се биеш за живота си
как така не помним колко е важен любимият цвят на най-добрия ни 
приятел
и колко Бакуган топчета имаме вкъщи?
как така сме забравили колко сме били богати като малки,
когато листата бяха пари?

Мина Петкова, 12
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искам
искам да съм с теб като малко дете
искам да си играем на криеница
с целувки
на гоненица
с прегръдки
искам да се обичаме
по онзи детски начин
да не очакваме нищо от другия
просто да го обичаме
просто да знаем
че не бихме играли тази игра
с никой друг на площадката.

Мина Петкова, 12

стихът спасител
море от мисли и от чувства
бурно, гневно или пък потънало в тъга.
море, заливащо хартията
в пясъчни ръцете на брега.
море, за което само аз си зная -
дъно, което никой не познава.
море със сила сякаш от сърцето на безкрая,
разливащо се върху смачкан лист и тъничък писец.
потапям се във тъмните води, внимавам,
вълните често дърпат ми косите и ме давят,
пълнят ми очите със водите си солени,
а аз тичам към брега с пореден стих изпълнен с болка.
утехата намирам
в това, че мога да създавам -
мастилени създания по хартиените острови на самотата.
вълните този път са силни,
този път навяват смърт.
спасението сега е само този бряг,



33

само този стих обречен,
където мога да поема дъх без грижа,
където мислите не задушават дробовете,
където наблюдавам чувствата от разстояние,
където няма как да късат плът със зъби.
вкопчила съм се в писалка
сякаш дървен сал в океана
и тихо сцената магична продължава.
всяка пагубна вълна на дума става,
морските чудовища - на запетаи,
а пък аз - удавник до преди минута -
се превръщам във поет със стих-спасител.

Мина Петкова, 12

тишина
не е гробна
а е чаршафена
три през нощта е
и се чува само
тя
и когато се заслушам в думите ѝ
(вдишваш
издишваш)
(туп-туп туп-туп)
те чувам дори без да говориш:
„обичам те.”

Мина Петкова, 12

пак и пак
написах ти стихче
не проработи
написах ти разказ
пренебрегна го
посветих ти стихосбирка
дори не я прочете
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сега пиша роман
сигурно и той ще прашасва в килера ти
но аз ще продължавам
пак и пак
и пак
знам, че няма да купя любовта ти с рими
но се надявам някой ден
да чуеш как тупти сърцето ми
между редовете

Мина Петкова, 12

автобусите пътуват в две посоки
винаги можеш да се върнеш
влаковете също
корабите
самолетите дори
да се върнеш за целувка
за прегръдка
или подарък
за любов
семейство
или щастие
ако си забравил нещо
или ако си сгрешил
и знаеш ли
дали за добро
или за лошо
ти ще разбереш
от всички видове транспорт
еднопосочни са само
сълзите

Мина Петкова, 12
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Удавник

Потъвам в спомени.

И ме заливат 
прозрачносини мисли,
тюркоазът шепне 
предсмъртни слова.
Въздухът изчезва
и дишам само кислорода
на своята младост.

Давя се.

Морската пяна нахлува 
в дробовете ми.
Усещам само течението.
Смея се, защото
то плува в моята посока,
а не аз в неговата.
И не се съпротивлявам.

Знам, че не мога да плувам.

И все пак 
от всички възможни места
отидох
на дъното на океана. 

Даяна Милиева, 12

Златотърсач

Мечти.
Напомнят ми на мина.

Рушат красотата
на естественото.
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Отнемат дъха
с неутолима жажда.
Не ценят живота.
Отравят себе си
и погубват мен.

Мечти.
Напомнят ми на мина.

Изсмукват въздуха 
от дробовете ми.
И смъртнофиния прашец 
на лъжите им ме задушава.
Отравят всичко в мен,
а аз покорно и безсилно
умирам в близост
с надеждата, че ще намеря 
безценното в тях.

Мечти.
Напомнят ми на мина.

Неусетно ги губя.
А те ме погубват бавно.

Даяна Милиева, 12

My Sun

I’ve always longed to be engulfed 
by the fire of a thousand suns,
to be submerged in the brightest,
yet the most atrocious of tortures.

To burn and to be burned, as I deserve.

Because I took so many chances,
drowned in the beauty of the world,
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it’s stereotypical horrors,
which nobody ever escapes.

Though we insist on deifying the abnormal.

Fell in love with existence’s death
and lost all humane sensibility, 
sacrificed it for a brief moment—
the prophecy of an eternal regret.

Dayana Milieva, 12

Просто кафяви

 Очите ѝ...просто кафяви. Кафяви като кестеновото стъбло в 
широколистна гора. Непоклатимо. Ако се загледаш внимателно, ще 
забележиш в очите ѝ кръговете на дънера, които обгръщат зеницата 
ѝ. Кафяви като натуралния шоколад на Линд с 98% какао. Когато 
те погледне, усещаш сладостта на шоколада, примесена с леката 
горчивина на какаото. Кафяви като цвета на полуориенталски 
тютюн, завит в цигарите на баща ѝ, които той пуши всяка вечер на 
верандата. Кафяви като пръстта, която стои в оранжерията на баба. 
От нея растат натурални и здрави зеленчуци. Тази почва дава живот 
на растенията така, както очите ѝ дават живот на мен. Кафяви са като 
рапана, заровен под пясъка на морското дъно. Когато го намериш, 
не можеш да го пуснеш, винаги искаш да го задържиш за себе 
си. Кафяви  като шишарките, които стоят върху клоните на бора. 
Плодът на вечнозеленото. Кафяви като шарката на мечка гризли, 
излъчват такава сила, че краката ти се подкосяват и ти несъзнателно 
се прекланяш пред нея. Кафяви като материала, от който се правят 
цигулките. С всеки неин взор, усещаш музиката. Толкова лека и 
ефирна, че ти се иска това да е единственият звук, който ще чуваш 
оттук нататък. Кафяви като кафето в ранно утро. Само една глътка 
ти е достатъчна, за да започнеш деня си. Очите ѝ са кафяви. Просто 
кафяви.

 Вяра Табакова, 9
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Балтон

21.05.1945г.
Беше хубаво да се прибереш след месеци, прекарани в 

чужбина. Особено когато чужбина беше не просто друга държава, 
а територия, унищожена от войната. Сградите, къщите, хората и 
техните мечти - по тях бяха останали само пробойни от куршумите.

Тук, у дома, беше по-светло, по-топло. Беше вкъщи.
Подполковник Георги Попов отключи вратата на малкия 

си апартамент. Беше чист и спретнат точно както го беше оставил, 
преди да замине. Децата му отказаха да се грижат за мястото, когато 
им каза, че заминава, а жена му отдавна се беше споминала, затова 
чистотата се дължеше на чистачката, която идваше всеки четвъртък. 
Апартаментът изглеждаше по съвсем същия начин, както преди 3 
месеца, но Георги чувстваше празнотата между себе си и мястото, 
което наричаше дом. 

Все още беше с униформата си от фронта. Ботушите му - 
високи до коляното - чиято кожа някога беше нова и лъскава, сега бяха 
захабени и кални. Дори по тях бяха отпечатани спомени от войната. 
Върху тъмнозеленото долнище с червени кантове на униформата му 
също имаше наслоена много мръсотия. 

Понеже беше сравнително студен майски ден, беше сложил 
върху зелената си униформена куртка дебел черен балтон. Ако нещо 
подсказваше откъде идваше Георги, това беше балтонът. Все още 
не беше имал възможност да го изпере, и затова дебелата вълна 
беше покрита с прах, кал и кръв… много кръв. Кръв на непознати, 
кръв на приятели. Кръв на братя, чичовци, съпрузи и бащи. Кръв на 
хора със семейства и мечти. Вълната беше поела кръвта, неговата 
и чуждата. На няколко места на сакото имаше кръпки, покриващи 
дупки от куршуми, пробождания и Бог знае още какво. Подгъвите 
на ръкавите  в долната част на балтона бяха раздърпани. Подплатата 
също бе изцапана и на места прокъсана. 

Колко величествен изглеждаше, когато напусна България… 
Тогава приличаше на човек, отишъл да отбранява страната си. И се 
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чувстваше като такъв. А сега… Сега мязаше на скитник, бродил без 
посока дни наред; на бездомник, който не бе имал покрив над главата 
си много време. И се чувстваше като такъв. 

Като се гледаше в огледалото, което беше право срещу 
вратата, нещо в него се счупи. За пореден път, откакто се беше 
върнал. Образът в огледалото по нищо не приличаше на този, който 
напусна къщата преди толкова много месеци. 

Георги събу ботушите си и свали балтона. Преоблече се в 
дрехи за вкъщи, влезе в банята и се захвана с работата. Хвана душа 
и започна да облива обувките с вода. Загледа се в калта, стичаща 
се в канала. Изчезваше безследно също като красивите спомени от 
времето преди войната. След това изпра куртката и панталоните. 

Накрая дойде време за балтона. Георги видя, че петната няма 
да излязат лесно, затова реши първо да го накисне с малко перилен 
препарат, после да натърка петната с домашен сапун и чак тогава да 
го изтърка. 

Докато натъркваше един от подгъвите в долната част на 
балтона със сапун, усети златните монети, които беше зашил, преди 
да потегли. Повечето българи правеха същото, когато пътуваха в 
чужбина, за да може да имат нещо ценно в себе си, в случай че някой 
ги ограби. Хората разшиваха някои от подгъвите, слагаха златни 
наполеони вътре и отново зашиваха подгъва. Георги си помисли, че 
когато шинелът изсъхне, ще трябва да извади златните монети от 
подгъва.

След много усилие и мъки, балтонът беше безупречно чист. 
Георги простря дрехите си на малката тераса с южно изложение. 
Утре щеше да е топло, затова дрехите му щяха да са изсъхнали до 
вечерта и той щеше да може да извади наполеоните от подгъва.

10.04.1975 г. 
Той лежеше в ковчега със студено, застинало лице. Кожата 

му беше избледняла, както става винаги с мъртъвците. Очите му - по 
принцип с цвят на мъх, тъкмо намокрен от дъжда - не се виждаха, 
защото бяха скрити под клепките. Беше погребан с дрехите, с които 
най-често го виждаха неговите братя на бойното поле. Ботушите, 
лъснати до блясък, най-вероятно бяха наденати на краката му от някоя 
жена, на която ѝ беше платено да свърши работата. Крачолите на 
долнището на униформата му - същите зелени панталони с червени 
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кантове като от преди близо 20 години -  изчезваха в ботушите му. 
В горната част, точно под корема му, панталонът беше пристегнат с 
хубав черен колан. Кой ли го е купил? Господ знае, че покойникът 
нямаше средствата за такова нещо, а децата му пукната пара не 
даваха за него. Бялата му памучна блуза бе затъкната в панталона, а 
върху нея бяха облекли на мъртвеца зелената му униформена куртка.  
На гърдите му се виждаха всякакви ордени и медали - бронзов и 
сребърен орден „За военна заслуга”, първа и втора степен орден 
„Мадарски конник”, орден „За храброст”, медал „За заслуга”… И 
всички награди до една бяха наистина заслужени. Облеклото на 
военния беше завършено от шапката, поставена на главата му.

В огромната тълпа се виждаха всякакви лица. Присъстваха 
всякакви високопоставени господа - полковници, няколко генерал-
майори, даже и един генерал. Имаше и много от най-обикновените 
войници. Те бяха от хората, които не бяха отишли на погребението, 
за да се „социализират”, а заради уважението и страхопочитанието, 
което изпитваха към легендарния човек. Хора, хора и още хора… 
и все пак тези, които той би искал да присъстват, не бяха дошли. 
Нямаше и да дойдат. 

Но трупът му в ковчега щеше да чака дълго. Той вече беше 
положен в гроба. Някои хора щяха да изнесат кратки речи за него, без 
да знаят какво говорят. После свещеникът щеше да каже молитвата, 
без думите му да имат значение нито за него, нито за повечето от 
присъстващите. Гостите щяха да погледат малко тялото на Георги, 
само и само да не си тръгнат веднага. След това щяха да затворят 
саркофага и всички щяха да се разотидат. 

И все тях пак нямаше да ги има. Ще чака, има време. 

17.06.1981г.
 Шест години след смъртта на баща си Мария най-сетне се 
осмели да отиде да разчисти апартамента му. Докато се возеше в 
асансьора, размишляваше.
 За какво му се беше разсърдила преди толкова много години? 
Той просто изпълняваше дълга си… Етаж 1… 
 Защо не му проговори дори и след като се върна от войната? 
Етаж 2…
 Какво ли беше изживял? Какви ли ужасяващи  неща бяха 
видели очите му? Етаж 3.
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 Дали беше гледал приятелите си да умират? Несъмнено. 
Етаж 4… 
 И най-вече - защо тя и брат ѝ не бяха там, когато трябваше? 
Защо го оставиха да живее и умре сам? Етаж 5. 

Това беше нейният етаж. Тя бутна вратата на асансьора и 
излезе на площадката. Започна да рови из малката си спортна чанта 
за ключовете от апартамента на баща си и когато най-сетне успя да 
ги намери, отключи вратата. Когато влезе в малкия апартамент, се 
огледа.

Очите ѝ попаднаха на отражението ѝ в огледалото. На краката 
си беше обула раздърпани стари маратонки, които по принцип не 
използваше. Носеше поизбелял тъмносив памучен анцуг, използван 
само за работа. Беше го комбинирала със захабена жълта тениска. 
Единствените знаци за напредващата ѝ възраст бяха малките бръчици 
около очите и устата ѝ. Всичко останало в нея изглеждаше сякаш 
принадлежи на 30-годишна жена. Очите ѝ бяха светли и недокоснати 
от времето, устните ѝ още не бяха изгубили цвета си съвсем, косите 
ѝ бяха все така медено руси - никъде не се виждаха бели кичури. 

Лицето, което почти винаги изглеждаше непомрачено и 
щастливо, сега изразяваше тягостни чувства. Съвестта. Гузната 
съвест. Времето, което можеше да прекара с баща си. Не беше с него 
в най-трудните за него дни. 

Мария откъсна поглед от огледалото и реши, че е време да се 
захваща за работа. Днес щеше да позабърше праха и да види кои от 
нещата, останали в апартамента, са за хвърляне и кои не. Щеше да 
изхвърли ненужното, а останалото да прибере у дома. После щеше 
да говори с брат си Йоан и да го попита дали все пак не иска някоя от 
старите вещи на баща им. Да, така щеше да направи. 

Повечето работа беше свършена - кухненските рафтове бяха 
изпразнени, малкото чекмеджетата, шкафовете в спалнята и малкия 
хол - също. Всички извадени вещи бяха разделени в две купчини - 
едните за изхвърляне и другите, които щеше да запази. 

Мария се захвана с малкото гардеробче в спалнята. 
На рафтовете имаше няколко блузи, няколко тениски, няколко 
панталона… не беше много. В другото крило, където бяха 
закачалките, имаше само един дебел стар черен балтон. Той беше 
захабен, избледнял и раздърпан сякаш бесни кучета го бяха дъвкали. 
Имаше много дупки - от оръжия и от молци. „На нищо не прилича” - 
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помисли си Мария и го захвърли най-отгоре на купа „За изхвърляне”. 
Понеже това беше последната дреха в гардероба, тя се 

изправи и започна да ги прибира в торби. Накрая се оказа, че имаше 
една торба за изхвърляне и половин торба с предмети, които ѝ се 
струваха важни. 

Взе чантичката си, хвана торбите и балтона, който не успя да 
побере в торбата, и взе ключа. Отваряйки вратата, Мария погледна 
назад към апартамента. „Може пак да дойда” - каза си тя и хлопна 
вратата след себе си. Завъртя ключа два пъти надясно и го прибра в 
един от малките джобове на чантичката, за да не го търси следващия 
път. Вдигна торбата и балтона, които беше оставила на земята, и 
закрачи към асансьора. Влезе и натисна бутона „П”. На излизане 
бутна вратата с лакът, защото ръцете ѝ бяха заети. 

Чудеше се как ще си отвори входната врата, но за нейно 
щастие един любезен мъж тъкмо влизаше. Той бе така учтив да 
задържи вратата, докато тя мине. 

– Благодаря. - измърмори едва чуто Мария.
– Няма проблем, другарко. - отвърна мъжа и се скри в 

сградата.
Мария продължи към колата си. Беше спряла точно до една 

кофа за боклук в една от малките улички до площад „Йорданка 
Николова”1. Хвърли едната торба в кофата, а след това метна и 
балтона. Непълната торба сложи на предната пътническа седалка на 
своята жигула. 

19.06.1981 г.
 Симеон седеше на стола в антикварния магазин и четеше 
страницата, разказваща за изборите на ново правителство, които 
бяха се състояли едва преди ден. Тъкмо стигаше до частта, в която 
се обясняваше какво смятат да правят Гриша Филипов и Георги 
Атанасов като председатели на 77-то правителство на България, 
когато един мъж влезе в магазина. 

Беше висок, слаб и прегърбен. Носеше изпокъсани мръсни 
дрехи, а обувки на краката си нямаше. Кожата му беше толкова 
сбръчкана, сякаш на младини е била пълна с жизнени субстанции, 
постепенно изветрели под въздействието на времето. В очите му 
имаше онзи налудничав блясък. 

Чак след като поогледа мъжа с различните си очи, Симеон 
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обърна внимание и на това, което човекът носеше. Приличаше 
на обикновен много захабен балтон. Но Симеон гледаше да не 
прибързва със заключенията. Вълненият шинел беше горе-долу от 
годините на Втората световна война, доколкото можеше да прецени 
от петте метра, които деляха него и клошаря. 

Симеон го изгледа с вдигната вежда така, сякаш искаше да 
му каже: „Е, какво правиш тук?”

– Ъ… аз… такова… - запелтечи непознатият.
Въпреки че не беше нито висок, нито мускулест, Симеон 

предизвикваше някакво странно чувство на страх. Никога не беше 
наранявал някого физически, но пък създаваше усещането, че докато 
разговаря с хората, дълбае из нишките на мозъка им.

Странна птица беше. Дясното му око беше синьо с малки жълти 
пръски, а другото беше шарено - една четвърт беше плътнокафява, а 
другите три четвърти бяха в същия цвят като дясното око. Въпреки 
че очите му се различаваха по цвят, те си приличаха по нещо - не 
издаваха нищо. Лицето на Симеон беше безизразно и човек никога 
не можеше да познае какво му минава през ума. Може би именно 
заради това само на около тридесетина години вече беше управител 
на държавния антикварен магазин на улица „Васил Коларов”2 с 
много, много връзки по високите етажи на властта. 

Клошарят прочисти гърлото си и опита отново:
– Тука имам един стар балтон… 
– Не, нямаш „един стар балтон”. Намерил си „един стар 

балтон”. - каза Симеон съвсем спокойно, но хладът в гласа му беше 
очевиден. 

– Така де… - прокашля се непознатият. Не беше много добър 
лъжец - „кашлицата” му не струваше - струва ли нещо тоя шаяк, или 
не? 

– Трябва да го погледна. Ако нямаш нищо против, разбира се, 
другарю. - в последната дума се усещаше лека нотка на подигравка.

Ето точно в този момент клошарят изпита това неудобство, 
което Симеон предизвикваше у хората. “„Не му го давай, бе галфон! 
Да не си луд! Тоя парцал нищо не струва. Обирай си крушите, преди 
тоя да ти е разбъркал мозъка!”

– Абе, аз всъщност май ще си ходя… Довиж… - не успя да 
довърши, защото управителят на магазина го прекъсна.

– Абе, май няма да си ходиш. - каза студено той. После добави 
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- Балтонът. Сега. 
Думите, изречени толкова бавно и заплашително, смразиха 

кръвта във вените на скитника. С малки, несигурни крачки той се 
приближи до тезгяха и постави балтона отгоре. 

– Благодаря. - рече Симеон с едва забележима, самодоволна 
усмивка. От самото начало знаеше, че ще стане на неговото. 

Не беше като за първи път някой да носи такъв балтон в 
магазина. Симеон знаеше къде и какво да търси. Пребърка първо 
джобовете. Там, разбира се, нямаше нищо. Ако някога е имало, или 
е било извадено, преди шаякът да бъде изхвърлен, или клошарят 
вече го е прибрал. Нямаше много голямо значение. Ръцете му се 
плъзнаха по подплатата на балтона, за да проверят за вътрешни 
джобове. Такива нямаше. Управителят на магазина стигна до частта, 
която го вълнуваше - подгъвите. Внимателно ги опипа и това, което 
усети, потвърди очакванията му. За няколко секунди претегли 
възможностите си и каза:

– Сега искам да слушаш, и то внимателно. В тея подгъви - той 
посочи ръкавите и долната част на балтона - има наполеони. Знам, 
че не знаеш какво е това. Това са златни монети. Не са безценни, но 
можеш да вземеш добри пари за тях. 

Протегна се за порача, намиращ се на един от рафтовете зад 
него, и разпори шевовете пред човека. Вътре имаше 6 златни монети.

– Не ги гледай все едно са чисто злато, не са. Около 21-22 
карата. За 2 от тях мога да ти дам 1300. Другите 4 бих ти ги оставил 
сам да се оправяш с тях,  - Симеон сбърчи носа си, - обаче не ги 
заслужаваш. От тука усещам, че смърдиш на евтин алкохол и цигари. 
Носът ти тече, въпреки че вън е страшна жега. Очите ти са с цвета 
на узрял нар, кльощавите ти ръцете треперят. Движенията ти са 
некоординирани, а думите ти - леко провлачени. Ясно ми е, че си на 
наркотици. 

Симеон направи пауза, за да провери какъв ефект оказват 
думите му върху клошаря. Той, от своя страна, гледаше със зяпнала 
уста. Кървясалите му безлични очи бяха двойно по-широко отворени 
сега. 

– Аз… аз… Не… аз не… не взимам… 
– Мразя лъжци. Не ме лъжи. Слушаш ли ме?
– Да - измрънка тихо мерзавецът.
– Не заслужаваш наполеоните. Те са наследство. Можеш ли 
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да си представиш чии са били те? Можеш ли да си представиш как 
истинският собственик на тези монети се е сдобил с тях? Можеш ли 
да си представиш какво е направил, за да ги заслужи? - Гласът на 
Симеон ставаше по-силен с всяка дума, а човекът мълчеше. - Така 
си и помислих. Затова ето какво ти предлагам: ще купя два от тях 
- 45 лева3  за всеки, а другите четири на половин цена - 90 общо. - 
Като усети накъде отиват мислите на глупака, той продължи. - Ако 
не приемеш офертата, ще направя така, че да няма на кого да ги 
продадеш.

– Лъжеш! Не може да направиш така! - в очите на наркомана 
се четеше неподправен, див страх.

– Можем да пробваме, ако искаш. Но и двамата знаем, че 
мога. - спокойствието и небрежната увереност, с които заяви всичко 
това, потвърдиха думите му.

Клошарят знаеше, че няма много варианти. Пък и парите 
щяха да му стигнат за следващите месец-два. 

– Добре. Взимай ги, но да видя парите. 
– Разбира се, приятелю. - усещаше се същата подигравка, 

както когато го нарече „другарю”.
Симеон бръкна в касата под тезгяха и отброи точно 135 лева. 

Подаде ги на клошаря, знаейки, че страхливецът няма да посмее да 
избяга с парите, без да му даде монетите. Той си мислеше, че Симеон 
не го беше видял как скрива два от наполеоните, докато той ровеше 
за парите. 

– Не се прави на ударен. Монетите. Всички. Веднага.
Мъжът се учуди за секунда, но бързо се окопити и с изражение 

на виновно дете върна наполеоните. 
После се обърна и излезе през вратата, без да каже и дума 

повече.

Бележки:
1Площад „Йорданка Николова” - днешния площад „Журналист”.
2Улица „Васил Коларов” - съответства на днешната улица „Солунска”.
345 лева - по това време средната заплата е била около 130 лева.

Магдалена Воденичарска, 10
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Мamihlapinatapai1

За летата, които имам, и бъдещето, което не искам да имам

Готвя се да пътувам към селото на баба. Стягам багажа си. 
Само най-важните неща. Хвърлям в сака три тениски (дават го да 
е топло), един клин (три четвърти), един анцуг (за всеки случай), 
един  суитшърт (вечерта може да е студено), четката за коса (може 
да засека някого), четката и пастата за зъби (как няма да си измия 
зъбите?!), четката за междузъбни пространства, конеца за зъби и 
водата за уста (да, отделям много време за зъбите си), огънче (ако 
някой пита), телефона, зарядното, тетрадка и химикалка. И книга, 
разбира се. 
 Дръпвам ципа и нарамвам сака. На излизане взимам 
ключовете от апартамента и тези от къщата на село. Решавам, че тях 
ще сложа в задния джоб на късите си дънкови панталони, за да не ги 
търся после в сака.
 Качвам се на влака. Този е от старите - седалките са неудобни, 
има всевъзможни графити по стените на вагона и някаква ужасна 
смрад се носи във въздуха. Сядам до прозореца и слагам сака в 
краката си. Потегляме. Пред очите ми се сменят познати обекти. 
УМБАЛ „Царица Йоанна”. Искърско шосе. Гьоловете на Казичене. 
Осъзнавам, че вече сме извън София. Прелезът на Верила. Елин 
Пелин.
 Знам, че следващите 5-6 часа гледката ще е горе-долу една и 
съща. Изведнъж ме обхваща едно чувство на самота. Приисква ми се 
да има някого, с когото да прекарам часовете, докато стигна до село 
- да си говорим за някакви големи, важни неща или да си шушукаме 
глупости, или просто да си мълчим заедно. Тези мисли преминават 
през главата ми за точно 3 секунди - времето, което ми отнема да 
се сетя, че такъв човек нямам в живота си. Затова откъсвам очи от 
прозореца и разтварям книгата, която си взех за изпът - „Хляб по 
водите”. Чета бавничко - не бързам за никъде.
 Тъкмо стигам до частта, в която бившата съпруга на Ръсел се 
появява и започва да крещи истерично, когато се усещам, че сме на 
моята спирка. На косъм съм да я изпусна, но се затичвам към вратите 
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на влака и се стрелвам през тях. Излизам точно преди вратите да се 
затворят и моментално се блъскам в невидимата стена от жега. „Във 
влака не беше толкова зле” - мисля си. Вече започвам да се потя.
 С малкия си сак в ръка и удобни обувки на крака се запътвам 
към село. Гарата, на която аз слязох - гара „Бозаджии” - се намира 
в съседното село. То е на около 2 километра от селото на баба - 
Скобелево. Понеже нямаше кой да ме вземе, реших, че ще извървя 
разстоянието пеша. Не е като да не съм го правила друг път. Вярно, 
че беше преди 6-7 години, но нямаше друг вариант. 
 Запътих се нататък. Леви, десни. Леви, десни, Леви, десни. 
Маранята се простира надалеч, а отвъд нея виждам силуетите на 
селските къщи. С всяка крачка идват все повече спомени от времето, 
прекарано тук. Прииждат. 
 Спомням си летата тук. Ставахме след 11:30. Ядяхме баници, 
мекици, катми. Говорехме си с баба под асмата. Преразглеждахме 
прашната библиотека в „малката стая”. Четяхме по някоя хубава 
книга. Почивахме си от почивката. Вадехме картофи. Набивахме 
колци. Скубехме плевели. Беряхме сливи, праскови, кайсии, грозде. 
Носеше се онази миризма на лято и листа на домати. 

Следобед излизахме с Компанията. Когато бяхме по-малки, 
играехме на гоненица в полето и ловяхме попови лъжички (а после и 
жаби) около блатото. Играехме на стражари и апаши. Дама, жмичка, 
ластик, сляпа баба, ръбче. Ходехме си на гости. Без да се усещаме, 
пускахме невинни шегички тук и там. Прибирахме се с кални дрехи, 
скъсани джапанки и мръсни лица. 

После попораснахме и излизанията ни станаха различни. 
Излизахме няколко часа по-късно, но и се прибирахме няколко часа 
по-късно. Пак играехме, но игрите ни вече бяха „по-сериозни” - 
филми, голяма тайна за малка компания, карти, бутилка, истина 
или предизвикателство. Все още си ходехме на гости, но вече с 
преспиване. Шегите ни вече не бяха толкова невинни. Момчетата 
играеха футбол без врати - краищата на вратите бяха обозначени с 
малко по-големи камъни. Ние, момичетата, си клюкарствахме. Някои 
момчета се влюбиха в някои момичета и някои момичета се влюбиха 
в някои момчета. Ставаха гаджета. След това неизбежно идваше 
въпросът „Какво правим, когато лятото свърши?”. Прибирахме се с 
по-чисти дрехи и по-мръсни мисли. 

След това станахме баш тийнейджъри. Компанията рязко 
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намаля от 30 деца на 10. Тези, които си бяха тръгнали, бяха решили, 
че вече са твърде важни и пораснали, за да си губят времето с нас. Но 
ние искахме да останем деца колкото може по-дълго. И продължихме 
да излизаме. Някои от приятелите ми се „загаджиха” трайно. Митко 
беше със Софи, а брат му Радо - с Лена. Обиди и целувки се разменяха 
постоянно. Бяхме станали малко по-вулгарни, но детското все още го 
имаше. Вечер изпращахме Андрей до Бозаджии с колелата. Преди да 
го оставим у тях, отивахме на надлеза, който беше над ЖП линията. 
Седяхме, гледахме залеза и си приказвахме. Оставяхме Дечо, 
връщахме се в нашето си село и седяхме на пейките пред старата 
сграда на кметството поне до 22:00. Изпращахме всекиго до къщата 
му по един и същи маршрут всяка вечер. Накрая оставахме аз и 
момчето, чиято къща беше срещу нашата - Александър. Сядахме на 
бордюра пред червените порти на къщата на баба и задължително си 
казвахме по още нещо, преди да си отидем у дома. Гледахме се някак 
странно. В тези моменти бях забелязала колко ми харесват очите 
му. Ле (само аз му виках така) твърдеше, че са с цвят на сготвена 
леща, а аз мислех, че можеш да видиш и други цветове като златисто 
и оранженикаво - човек просто трябваше да гледа по-внимателно. 
Заедно изпадахме в един общ mamihlapinatapai. Когато усещахме, 
че се зяпаме твърде дълго, извръщахе поглед настрани. Казвахме си 
„лека нощ“ и се прибирахме по къщите си. 

После спряхме да идваме на село. Нямахме причина. Бабите 
и дядовците ни бяха предали Богу дух, а ние се бяхме разпръснали 
по света. Какво щеше да е, ако…

Мислите ми са прекъснати от тъп звук. Осъзнавам, че съм 
ударила главата си в ламаринения знак, на който с главни букви пише 
„СКОБЕЛЕВО”. Пристигнала съм.

Запътвам се към къщата на баба. Селото е пусто - жива душа 
не се мярка. Вървя малко по главната улица и свивам по втората 
пряка. Тя е обрасла с повече плевели отколкото помня… защо ли 
изобщо се учудвам? Не съм идвала тук от толкова много време и е 
нормално нещата да са се променили. 

 Докато вървя, се отдавам на спомени за село и неусетно стигам 
до внушителните порти на къщата. Заглеждам се в некролозите, 
залепени на вратата - доста са и отдавна не са слагани нови. Най-
отгоре са тези на прабаба ми и прадядо ми - Мария и Христо. 
Ламинираните листове с техните имена са най-избелели. Под тях са 
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разположени некролозите на трите ми баби. Както в живота, така и 
на портите, те са една до друга. Баба Петя е най-отляво, по средата е 
Маргарита и най-накрая е майката на баща ми - Таня. Подредени са 
така, както на един от техните семейни портрети. 

Липсват ми. Много ми липсват. Всичко, свързано с тях, ми 
липсва. Вкусните манджи. Хубавите препоръки за книги. Разговорите. 
Мълчанието. Работата в градината. Поръчките от магазина. 
Миризмата на тютюн, когато някоя от тях ме целуне. Караниците. 
Сдобряванията. Ако можех да си пожелая нечие безсмъртие, бих  
избрала тяхното. 

Не знам от колко време стоя пред вратата, но глас, идващ 
иззад гърба ми, ме изважда от транса, в който съм изпаднала.

– И на мен ми липсват - казва човекът зад мен. Тембърът е 
толкова дълбок, че няма как да е жена. 

На практика няма как да позная кой е човекът, но аз знам. 
Сигурна съм. Обръщам се и поглеждам в познатите очи “с цвят на 
леща”. 

– Здравей - казвам кратко.
– Здрасти.
Поглеждам го пак. Много е различен. Станал е по-висок - сега 

е цяла глава, ако не и повече, над мен. Не е от онези твърде “нацепени” 
мъже, които прекарват живота си във фитнеса, но изглежда в добра 
форма. Носи сини баскетболни шорти и бяла тениска, и двете на 
Under Armour. Очите ми се местят към лицето му и забелязвам, че 
изглежда ужасно изморен. Има набола брада, кръгове под очите 
и сякаш едва държи главата си вдигната. Най-стряскащи са очите 
му. Те са червени, подути и изглеждат сякаш притежателят им си е 
изплакал душата. Погледът му е празен и не е насочен към мен, а към 
некролозите.

– Знаеш ли, дядо беше последният от тях. Почина онзи ден.
Има такива моменти, в които просто искаш да прегърнеш 

някого. Да му кажеш, че и това ще мине, въпреки че няма. Да му 
кажеш, че ще забрави, въпреки че няма. Просто да прегърнеш човека 
и да му кажеш: “Не се притеснявай, всичко ще е наред.”

Решавам, че ще направя точно това. Пристъпвам към него и 
обвивам ръцете си около кръста му. Известно време той просто стои,  
без да помръдне. След това усещам как той се размърдва леко, сякаш, 
ако мръдне по-рязко, ще изчезна. Ръцете му се увиват около мен като 
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лиани. Той поставя малка целувка на косата ми и обляга бузата си на 
същото място. Стоим така известно време, след което се отдръпвам 
и промълвявам със сълзи в очите:

– Съжалявам, Ле. Наистина съжалявам.
Иде ми да се разплача. Да пусна сълзите. Да си изплачата 

сърцето. Дядо Пепи ми беше и като баща, и като дядо. Искам да 
плача и за всичко друго. Спирам се навреме - не просто искам, аз 
трябва да съм силна заради Ле. 

– И аз - отвръща ми тихо той.
Без да ни се налага да си го казваме, тръгваме към нашето 

място. Вървим в мълчание, всеки от нас е изгубен в мислите си.
Когато стигаме до мястото, съм изненадана, че брястът още 

е там, по-голям от всякога. Сядаме така, както когато бяхме деца - аз 
се облягам на ствола на дървото и изпъвам краката си напред, а Ле 
се изляга и поставя главата си в скута ми. Знам, че сам ще ми каже 
всичко, когато е готов. Затова за пореден път се оставям на торнадото 
от спомени да ме отнесе. 

Този път мислите ми се насочват към спомени, които 
принадлежат само на мен и Ле. Спомням си, че той беше първият ми 
приятел от село. Спомням си как, когато бях на единадесет, а той - на 
тринадесет, пресичах улицата посред нощ и отивах у тях, защото ме 
беше страх да спя сама в стаята си. Можех да отида и да се гушна 
при баба, но се притеснявах да не я събудя и затова ходех при него. 
Спомням си, че една такава вечер си обещахме винаги да сме там 
един за друг. 

Аз го предадох. Не изпълних обещанието си. 
Първото лято, което не отидох на село, Ле ми писа. Молеше 

ме да се върна, защото се чувства самотен. Не отидох. Не можех 
- имаше твърде много спомени и раната, която се беше отворила, 
когато те починаха, беше все още прясна. Каза ми, че Митко, Радо, 
Софи и Лени са там. Каза ми, че ще ми помогнат да мина през това. 
Не отидох. Писа ми писма цяло лято. Аз не отговарях - знаех, че ако 
отговоря, ще искам да се върна. Писа ми за това, че му липсвам. И 
той ми липсваше, но не му писах. Писа ми, че ако не отида на село, 
никога повече няма да го видя. Бях на косъм. Но пак не отидох. 

Последното писмо, което ми изпрати, беше в началото 
на следващото лято. Не го бях виждала и не бях говорила с него. 
Пишеше, че ме мрази, както не е мразил никога досега. Мрази ме, 
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защото ме обича. Аз сама се намразих за това, което направих.
Усещам груби пръсти на лицето си. Поглеждам надолу към 

Ле и виждам, че ръката му бърше нещо мокро от бузата ми. Отнема 
ми време да се сетя, че всъщност съм се разплакала, мислейки за това 
как съм го наранила. Хващам дланта му и поставям малка целувка 
там. Той сякаш знае какво си мисля и ми казва:

– Не те мразех, не те мразя, няма и да те мразя.
– А трябва. Обърнах ти гръб, а ти бях обещала да не го правя.
– Простено е, Нат. Не се тормози.
– Знаеш ли, все още съжалявам. Не трябваше да те оставям. 

Мразя се за това, което направих, и никога няма да си го простя. 
Трябваше да съм тук и онова лято, и онзи ден, когато… 

– Не, не беше длъжна. 
“Напротив” - мисля си. “Бях длъжна, но реших да избягам.” 
Все пак решавам да не казвам нищо, защото не ми се спори с 

него. Вместо това го питам:
– Искаш ли да говориш?
Той мълчи известно време и после започва едва чуто. 
– Нат, не исках да си отива. Бях свикнал до такава степен с 

него, че накрая вече не го оценявах. Наех някакъв непознат човек 
да го гледа, а аз самият идвах тук веднъж на месец-два. Трябваше 
да съм до него. Знаех, че краят му идва, и затова последните четири 
месеца спрях да го посещавам изобщо. Не трябваше да правя това, 
но ме беше страх да не умре в ръцете ми. Нямаше да мога да понеса 
това. Той значеше много за мен, Нат. Липсва ми страшно много.

– Знам, Ле, знам. Няма да те лъжа. Раната ще кърви и ще 
боли. Времето няма да я излекува и няма да забравиш. Но това е 
хубаво. Ще си спомняш разговорите ви. Ще помниш малките неща, 
които ти си правил за него, и тези, които той е правил за теб. Ле, не 
прави това, което направих аз. Не се затваряй. Не спирай да живееш. 
Нищо добро няма да излезе от това. Всеки си отива рано или късно. 
И боли, разбира се. Но ти избираш дали ще продължиш, носейки 
хубавите спомени за човека, или ще се потънеш в море от мъка и ще 
се удавиш в него. Трябва да избереш, Ле. И се моля избора ти да е 
правилен. 

– Аз също - отвърна ми той съвсем тихо.
Поглеждам в очите му, докато си играя с русите му къдрици. 

Виждам толкова тъга и непролети сълзи в ирисите му, че нещо в мен 



52

се счупва за първи път, откакто го оставих онова лято. Той също ме 
гледа, като че ли търси отговорите на някакви въпроси. 

Гледаме се и неусетно се превръщаме отново в двама 
тийнейджъри, споделящи момент на mamihlapinatapai.

Бележки:
1Мamihlapinatapai - дума, означаваща поглед между двама души, в който 
се изразява желанието и на двамата другият да стане инициатор на нещо, 
което и двамата желаят, но никой не иска да започне пръв

Магдалена Воденичарска, 10

Unhappiness (or happiness reversed)

We are happy all the time.
We hurt - we smile,

we ache - we smile,
but it all turns around at night.

It is past midnight, everyone’s asleep,
and all you can hear its cats outside,
they are fighting, cuddling, they are playing, some are dead,
but we are all happy because that is just the way we are.

So when you are all alone,
and the loudest thing you can hear is your thoughts
- upsetting, miserable, rather suicidal, but happy
because that is just the way we are.
So why are we happy all the time?
It is pretty simple.

I was not happy for once, and someone noticed,
then we talked.
So I shared, and shared, and so did they.
We talked, and talked, and walked,

We were just in the middle of the railway: the end.
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So they passed, and I think, so did I.
I do not remember pain or ache,
I recall staring at the train.
We did not scream or cry.
There was no time anyways
but we did not forget - we smiled,
because that is just the way - we are.

And now, we are one, and we are not.
Sure we aren’t dead, but not alive - we never were.
Sure we aren’t sad, but not happy - we never were.
What no one knew was that happiness was something we never sought.

Yoana Stankova, 11

‘To Love’
“I am I, and I wish I weren‘t.”

― Aldous Huxley, Brave New World

With chocolate hair and chocolate eyes
And a smile yet so agile, so lustrous… 
You, my love, are watching the daunting skies.
Lying on the grass in a field so monstrous,
You are yet so calm, so wondrous; I want
Your body and your soul, but if lust is
Just a sin, then come to hell with me; haunt
Me and chase me, but I shall always miss
Your warm embrace and drunken, dazed, dire state.
O, love, why is it so hard to forget?
The idea of those round rings, of fate,
The shared secrets and shared beds—how we met…  
But I’ll wait until time doesn’t matter
To say Ciao and hear Au revoir right after.

Lilia Chatalbasheva, 11
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Don’t tell me, or I will miss you 
                          
    A sonnet to Trendaphilka 

Telling her you would live perpetually. 
Reading her Franklin‘s books every day, so she won’t whine. 
Ensuring her of that, you kept covering the actuality. 
No goddess Horae are you, but she believed the bloodline.
Do your kisses heal snake bite lies, or, little girl, better trust balloon 
vine? 
As time passed, the pain from the fatal fib she never overcame. 
Perhaps you were right to think she’d understand. But here I draw the 
line. 
Having no regrets, you adored me, and we played your game. 
I am no longer the little girl from the picture in the frame. 
Longing, however, I wish the perjury was never-ending. 
Killing time and masking the bitter truth with aspartame. 
Am I a fool for screaming and complaining? 
For that, it ached to know what death...what loss is. 
For that, I’ll miss you and I wanted none of this.   

Victorya Ulyamova, 11

Жоржет Петрова, 11
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Витоша гледа…1

“O, Витошо, защо си тъй мъртва, занемяла
под ледната си броня? Или си пък заспала?”

Иван Вазов

Вървим двама и ни брулят ветрове,
надалеч се гледат безконечни ледове.

Накъде отиват тия две глави луди,
кой дявол тази любов у тях пробуди,
че ходят потни, клюмнали, уморени
към белия връх все така устремени?

А Витоша посреща ги навъсена,
сива, мрачна, от нещо си покрусена.

О, Витошо стара, що си тъй сърдита,
под снегове дълбоки - все мразовита?

Ох, зная, зная защо зъзнеш и тъжиш,
защо си люта и не можеш да търпиш.
Защото твоите върхове и била
са свидетели били на славни времена:

как Тервел, ханът наш древен,
разби халифата надменен;

как Крум Тракия превзе
и Цариград го страх обзе;

как Борис, човек благороден,
дари ни с кръст господен;

как Симеон бе цар могъщ,
с перото и меча - вездесъщ;
как Самуил докрай запази
царство от гръцки талази;
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как Асеневци, род велик,
възвеличиха българския лик;

как османските орди 
плениха народа ни горди.

Но апостолите будни
на народа ни безпътни

дадоха светлина и цел,
завещаха в нашия предел:

воля, борба и свобода
след вековна пустота...

***
А днес? Гледа Витоша и тъжно пита:
,,Българският дух - накъде отлита?”

Къде е паметта за история, слава?
Българската природа и култура -
кой ги отразява?

*
Но с тебе,приятелю, сме тука родени
наследници да бъдем на народ древни.

И да пазим българския род и сила,
както нашите предци ни научиха. 

Защото докато Витоша гледа още,
докато българското небе свети ноще;
докато Рила и Пирин свода докосват
и със свои чудни форми омагьосват;
докато Марица, Искър и Дунав текат
И докато Балканът е нашият роден кът;
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докато и последният българин живее
дотогава и България ще светлее!

София, 15.04.2020 г.

Бележки:
1. Тази кратка поема е вдъхновена от творчеството на Иван Вазов; през 
2020 г. честваме 170 години от рождението му.

Георги Пандев, 12

Съдбата има слабост към повторенията
 
         Спомням си, че като бях малка, най-интересният уред вкъщи 
беше котлонът. Чудех се как така може да е горещ и какво значи да се 
опариш? Предупреждаваха ме да не го докосвам, но им повярвах чак 
когато се опарих. Така е и с житейските грешки в живота. Винаги има 
първи път, но често после забравяме за поуката. В такива моменти 
съдбата обича да гледа как се парим отново, за да си напомним, че 
сме хора.
        Повторенията са като едно добронамерено подсещане на 
забравените поуки. Защо ли съдбата толкова обича това? - Простичко 
е: тя милее за нас. Проявявайки разбиране към нашите недостатъци, тя 
търпеливо ни учи да извличаме най-ценното и да се стремим нашето 
величие да се крие в смирението на плътта и възвишеността на духа. 
Така ставаме съучастници в изграждането на свят, в който неволните 
грешки и повторения на съдбата са пътят към усъвършенстване.
        Ако тръгнем по този път, бихме променили представите си 
за живота и бихме имали погледа на все по-мъдър човек. Докато се 
взирам в душата си, откривам гняв, усмивки, забележки, похвали, 
шамари, прегръдки от живота... И е нормално да забравяме, защото 
животът ни е богат на случки, но именно тук се появява грижовната 
съдба. Тя е като майка, която непрестанно бди над своите деца, 
иска от тях да излязат свестни хора и затова по пътя към успеха 
непрестанно ни поднася по някое повторение като побутване, за 
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да вървим напред. Животът ни е  като кръговрат, където слънцето 
изгрява, но отново залязва. Ние, хората, цял живот наблюдаваме 
тези изгреви и залези и от нас зависи дали ще научаваме нещо ново 
и ще си припомняме стара поука, или ще пропускаме своя шанс за 
развитие и самоусъвършенстване.
        Нека си представим, че животът е като сезоните. Зимата има 
пленителна красота и прекрасна възможност за игра навън, но е и 
мразовита атака. През зимата трябва да оцеляваме в трудни условия, 
т.е. въпреки момента на затруднение да запазим себе си като 
личности и да бъдем оптимистично настроени. Ако излезем навън 
сред снежната покривка боси, крайниците ни ще измръзнат, а други 
може да спрат да функционират. Затова са ни нужни топли зимни 
дрехи - духовен щит, който да ни пази. Така всеки сезон и наш етап от 
живота се отличава с моменти на удовлетворение, но и затруднения. И 
именно в моментите на затруднение трябва да осъзнаем, че чайникът 
пари, и да измислим изход от ситуацията. Съдбата се грижи да имаме 
разнообразие в ежедневието си, но и често ни дава повторения, които 
да ни напомнят, че имаме да учим още много.
       Съдбата е най-склонна да ни поднесе някое повторение именно 
когато се самозабравим и си въобразим, че всичко е съвършено и е 
в наш контрол. Така нашата грижовна учителка ни напомня, че сме 
човешки същества и трябва да инвестираме в себе си необходимите 
време и усилия за изграждането ни като личности с подредени 
представи за живота. Приемем ли мисълта, че повторенията ще са 
вечни, ще прозрем, че във всяка грешка има висш смисъл, а това ще 
бъде доказателство за нашия напредък. Така че, скъпа съдба, моля те 
не губи своята  слабост  към повторенията. 

Ива Терзиева, 8

Миналото - и това съм аз

      Изпълнено със срамни и унизителни или с красиви и запомнящи 
се моменти, миналото е част от нас, то е наше ценно притежание, 
което не можем да променим. Затова вместо да го мразим и да 
живеем в капана на самосъжалението за допуснатите грешки и за 
пропуснатите възможности, което е деструктивно, по-добре е да се 
научим да си прощаваме и да приемаме позитивно миналото си. Не 
бива да го забравяме, защото е безценен извор на опит и мъдрост. 
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Не трябва и да го разкрасяваме, защото така то може неудържимо 
да започне да ни привлича, като ни изтръгне от реалността и ни 
превърне в пленници. И би било чудесно да можем да го осмеем, 
като надмогнем своите слабости и комплекси и израснем духовно.
      Но за да достигнем такава степен на зрялост, вероятно трябва 
да минем през редица житейски трудности. Наскоро намерих 
вдъхновение в историята на певицата Деми Ловато. В ранна 
детска възраст тя изпада в депресия поради постоянния тормоз от 
съучениците си и загубата на баща си. За щастие, всичките тежки 
моменти остават в миналото и сега звездата помага на други с 
подобни проблеми. Днес тя не се срамува от миналото си и не иска да 
го забрави, защото то я е създало като личност. Осъзнала това, Деми 
се е постарала да обикне изминатия път, вместо да се абстрахира 
от него. Възприемайки преживяното като безценен учител, тя се 
освобождава от чувството на потиснатост и тежестта му, а това ѝ 
помага да поеме уверено напред.
      И наистина - започнем ли да приемаме позитивно миналото си, 
то ще ни стане трамплин, за да отскочим нагоре, ще ни съдейства да 
надмогнем слабостите си и да израснем. Любимият герой на децата 
Хари Потър също има потискащо детство - лишен е от родителска 
грижа и се налага да бъде отглеждан в противното семейство на чичо 
си. Но изпитанията не го сломяват и не му пречат да превъзмогне 
случилото се и да промени начина си на живот. Той никога не 
забравя за надмогнатите трудности и чрез осмислянето им извлича 
поуки от тях. Злата участ на родителите му го ранява тежко, като го 
обрича на много страдания и лишения, но това го калява и извисява 
духовно. Затова трябва да си напомняме, че миналото ни е създало 
като личности и не бива да го подценяваме чрез разкрасяване, а да го 
използваме като ценностен ориентир. 
      Затова в миналото ни се крият най-важните житейски уроци. Без 
него бихме загубили всичко, което сме постигнали, затова трябва да 
го обичаме (без да го дегизираме), да го помним и уважаваме.  Така че 
аз избирам да пазя миналото си в съкровищницата с най-специалните 
свои ценности. А ако съумеем да го оценим, ще надскочим себе си,  
ще надмогнем комплексите си и ще се извисим над вчерашното аз. 

Ива Терзиева, 8
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Чудесата се случват мигновено 

Имало едно време мъж, който силно вярвал в Бог и бил 
убеден, че има специална връзка с него. Веднъж селото се наводнило 
и всички хора се евакуирали освен вярващия, който чакал лично Бог 
да го спаси. Отказал една, втора лодка и в най-кризисния момент 
спасителните служби изпратили вертолет, но той и него отказал. 
Когато се явил пред Бог, споделил разочарованието си, че не го е 
спасил, но Бог му отвърнал, че му е изпратил две лодки и вертолет. 
Чудесата са изключителни събития, за възприемането на които са 
необходими подготвени сетива. За да си готов за среща с тях, трябва 
да инвестираш в себе си време, усилия и средства, а положителната 
нагласа и вярата ще бъдат възнаградени.
         Дори чудесата в приказките не са случайни. Наранявана 
емоционално от доведените си сестри и обиждана от мащехата си е 
и Пепеляшка. Но въпреки ругатните тя не таи омраза и негативизъм 
в благородното си сърце. Девойката е смирена, любяща, прощаваща 
и мила, а чудесата са за тези, които ги заслужават. Ето защо на нея 
се случват чудеса. Самата покана за бала, вълшебните помощници, 
принцът, който избира точно Пепеляшка, изящната рокля и 
стъклените пантофки – всичко това са чудеса, създадени от нейната 
воля и креативност, защото тя вярва в тях. Чудото е, че когато си се 
подготвял и очакваш магически момент, сам го сътворяваш. Чудото 
се сбъдва, разпознаваш го, каниш го в живота си и го задържаш. 
          За разлика от Пепеляшка, малко от нас вярват в чудесата и имат 
способността да ги разпознаят в живота си. Ето защо често хората 
се разминават с тях. Това се случва и с един мъж, чиято история ми 
разказа баща ми. Той пропилява ранната си младост и не завършва 
мечтания университет, като се  надява на лесна печалба. Един 
късметлийски за него ден се случва и чудото – печели прилична сума 
от лотарията. Но той няма опит и не знае как да управлява парите, 
защото не е завършил своето образование. Живее от ден за ден и си 
фантазира, че ако се сдобие с пари, ще може да ги управлява. Тъй 
като се отнася с лекомислие, неговото чудо бързо отлита. Вярвам, 
че на всички се случват чудеса и съм убедена, че малък процент са 
авантюристи, активни и готови да ги посрещнат. На повечето хора, 
както на този мъж, се случват чудеса, но те нямат необходимите 
качества да ги задържат, защото не са инвестирали в себе си, а 
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това е гибелно, защото разминаването с чудесата е изпускането на 
възможност, която би ни донесла много. 
          Според Алберт Айнщайн има два начина да изживеем живота 
си - да не вярваме в чудесата или да смятаме, че всичко е чудо. Аз 
избирам втория модел на съществуване, защото в него откривам 
много повече красота и смисъл. Алиса от „Алиса в Страната на 
чудесата” например има будно въображение и копнее за чудеса. 
Цялото ѝ пътешествие е един сън, сътворен от нея, където открива 
отговорите на въпросите си. А защо подобни приятни изживявания 
да съществуват само в приказките?! Аз с радост бих се впуснала в 
подобно пътешествие…

Ива Терзиева, 8

Човекът, прескочил възрастта

Беше той
стар, с бръчици по лицето.
Беше той
млад, с огън във сърцето.

Чакаше той
в звезда да се превърне.
Чакаше той
своята любима да прегърне.

Стоеше той
спокоен и чакаше.
Стоеше той 
и възрастта си прескачаше. 

Преслава Иванова, 10
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Изменение 

Пепелник събира пепелта
на изгорена цигара, на тлееща мечта.
Стенен часовник отброява минути,
преди чувствена вихрушка мислите да захлупи.
Ренесансова картина губи внимание
на минувача, потънал в страдание.
Музей - място за среща с приятел и култура,
гради нова, по-висша обществена структура.

Преслава Иванова, 10

Behind

Behind your brown eyes there’s sadness.
Behind your smile there’s a cry for help.
Behind your favorite song there’s someone who  hurt you.
Behind you there is a story no one knows about.

Преслава Иванова, 10

Mr. X

1925. The Morgan Mansion in London.
 While Clarissa was walking in her garden, a blue police car 

arrived next to the gate. Clarissa quickly stopped and all the people living 
in the house hurried to meet the guest. A thirty year old man, wearing a 
cylinder hat, in a black refined costume, covered by a dirty grey coat, got 
out of the car. He had been smoking until this moment, but he threw the 
cigarette negligently away. He was followed by two policemen. The hosts 
walked to him and they started talking:
 ‚Hello, milady, I’m Adam Black, the detective that the London 
police sent...What is the case?’, they shook hands.

‘It’s glad to finally see you! I found a corpse in our garden 
this morning’, she sounded rather panicked than cheerful. That wasn’t 
characteristic for her. Usually she was a pleasant ma’am that never had 
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problems.
She went to the house, accompanied by him. The gardener of 

the rich family, Mr. Morrison, had died last night after the big kitschy 
party that Mr. Morgan had organised. Mr. Morrison was a massive guy in 
middle age that was laying on a table covered by a blanket. There was a 
strange ancient symbol on his right hand. The detective picked up some 
investigating tools out of his coat pocket and approached. 

‘Mr. Morgan, I will bring a cup of tea to our guest’, said one of 
the servants.
Joshua Morgan nodded. He was a fat man, about sixty years old, wearing 
a bear skin tailcoat, usually worn by rich diplomats and politicians. 

            Adam spoke: ‘Mrs. Morgan, please don’t be quiet, I hate the 
silence.’

‘But you said that you live alone’, Joshua assumed confusedly. 
‘Well, that’s why I hate it...Clarissa, would you tell me something 

more about last night and about Mr. Morrison?, he asked her. 
‘Yes, yesterday we had a pretty big party and after its end, Mr. 

Morrison had to clean. The garden was a mess. That was the last time we 
saw him alive. And in the morning…’

‘Yes...you already told me. But tell me about the party’, he asked. 
Mr. Morrison was less pale than she was. Her eyes were glancing around 
the room.

‘Well, the party was huge, as I told you, and there were many 
guests…’

‘Yeah, at least fifty friends of ours that brought some other fellows 
with them.’

 After a minute of silence the detective rose up and started talking: 
‘I have to admit that you seem extremely worried, but not because 

of the dead body…you’re more interested in the guests’ 
‘What are you implying?’, Mr. Morgan asked.
‘After the little time I have spent here I see that your husband, 

Clarissa, is old enough to be your father, so that makes me feel like you 
have had an affair with one of the guests…’

‘Be careful, Mr. Black, you have become too cheeky! My Clarissa 
would never love anyone else than me’, his wife seemed very constrained. 

’Well, during this strange conversation I have found out the cause 
of the death!’
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‘And what is it, Mr. I-Know-Everything?’, Clarissa finally said 
something after the  deathly silence. 

‘Mrs. Morgan, this man has been suffocated. There are red scar-
like areas on his neck.  The “symbol” is nothing more than hand drawn 
by ink…

‘What is your inference then? Who the killer might be?’
‘Actually’, he got closer to her, ’When I arrived here I saw that 

you left something in the will of the garden...something small, but long 
and brown.... 

‘A rope?’, asked Joshua.
‘Yes! A rope! Also when we met next to the gate, I saw a little 

black  stain on your right hand...You are right-handed, aren’t you, Mr. 
Morgan? 

‘Yes, we both are!’
‘So, Clarissa, darling’, Mr. Black continued, ’Do you have 

anything to admit to us?’
She looked at Joshua. She snuggled in the corner. 
‘Come on! COME ON!’, the second time was much louder and 

scarier. 
‘SAY IT!’, Adam shouted.

The lady burst into tears. The case was closed.
‘Okay, fine… I’m in love with him!’
‘With who?’, shouted Joshua full of madness and anger.
‘I don’t even know his name! He was here for the weekend and 

it just happened!’
‘Alright, we can call him Mr. X’, suggested Adam.
‘Why not? So what did you do with Mr. X and how is he even 

connected to the crime that you have obviously committed?’
‘It’s okay, Clarissa, just tell us!’
‘Nothing is okay! Say it, or I swear...!’
‘Sure...we were kissing yesterday evening in my room on the 

third floor of the house. I don’t really enjoy your age, sorry. But when 
he was leaving, Joshua came upstairs and I hardly hid him in my room...
Joshua was acting extraordinarily, so I thought he had found out about 
us…

‘Oh, you little…’
‘Mr. Morgan, please...Clarissa, continue…’
‘So, I decided to do something to cover it for a while...and then 
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I saw Mr. Morrison in the garden and...I strangled him with the rope I 
found first.., she was still crying,‘. After that I hid the body in the grass, 
but I have forgotten to hide the rope too…’

‘So that’s why you left it in the will?’
‘Yes...Joshua, I’m so sorry…’
The servant, who had arrived half a minute ago with the tea, 

dropped the plate. The porcelain broke into dozens of pieces and they 
were scattered between the legs of the shocked people…

The two policemen that had been playing card games in the car 
since now, got up. The detective was coming, followed by the crying 
Clarissa and the vicious Mr. Morgan.

‘Arrest this infidel young lady!’, Adam told them.
‘And also hang her for the murder of my gardener and for defiling 

my honor!’, commanded Joshua. He hit his wife and Clarissa fell down. 
Her lips started bleeding. 

‘Mr. Morgan, please control yourself!, Mr. Black asked the 
aggressive man.

‘Excuse me, sir. Thanks for everything you did…’, then he went 
back to his house. The policemen handcuffed her and put her in the back 
of the car where usually the prisoners stayed.  

‘Let’s go, gentlemen!’, and they left the big house of lies, death 
and rage.

Driving away from the house, they passed through a wooded area. 
In the middle of nowhere, the car suddenly stopped. They were alone on 
this road. The policemen and Adam got out of the car.

‘The key, please!’, Adam said. The first policeman gave it to him.
‘Here you are, sir.’
‘Thanks, Benji...’, the detective opened the door and got Clarissa 

out. Then he returned behind the wheel and put Clarissa next to him. He 
tossed the policemen a purse of coins. 

‘Here’s your bribe.’
The policemen walked away in the forest with their prize and 

soon were out of their sight. The automobile drove forward and the 
smiling Clarissa leaned on the driver.

‘What a great plan, Adam...or should I call you Mr. X? Now I’ll 
love you until the end of the world…’

Victor Monov, 8
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“Fall, don’t fly”

As much as I wish, I cannot reach the skies
So high up and far away from my ground,
Looking down at me with their big blue eyes,
Calling out my name, but making no sound.
I put my hand up and wiggled my fingers,
Hoping to feel the gentle touch of a cloud.
Instead it wiggled back a warm delicate breeze
Turning the cries of my soul into pure bloom
Of a freed frail flower that seems to seize
The belittling despair and fear of doom
That deeply rise in me when I feel too small,
For I could never reach something as majestic as the sky.
But then I look down at the tiny flower, 
And feel all my fears turn into power.

Kristiana Sotirova, 10

Да попиташ дете

Защо сърцето е любов?
Защото е красиво.
Защо звездите са мечта?
Защото са далече, но са все пак достижими.
Защото песента е свобода?
Защото се лее като безспирна река.
Защо книгата е толкова важна?  . 
Защото там е скрит нечий живот.
Защо усмивката топли колкото огъня?
Защото в нея са вложени много сърца.
Защо децата винаги имат отговор, но все пак питат?
Попитай някой възрастен. 

Радина Миладинова, 8
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Една история

И те се гонеха, за да се съберат още откакто се помнеше светът
Срещаха се на 40 години.
Всеки ден обаче той ѝ праща светлина
а тя на него – щастие и своята магия.
И така те продължават да се гонят и до днес. 
Да, такава явно е съдбата на Слънцето и Луната.
Но дори и през Земята, и дори и вечността
не могат да унищожат мечтата на тези брат и сестра
да стигнат пак един до друг.

Радина Миладинова, 8

Ива Терзиева, 8
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„… дебне каменният град“ 
(Литературно есе върху лириката на Христо Смирненски)

 Докато пътувам в нощта към светлинитe, усещам 
притеглящата сила на динамичната ни столица, превърнала се 
в център на развитието и културата. Дори и аз не мога да остана 
безпристрастна към изкушенията, които големият град предлага, 
макар да съм израснала в него и да съм се разхождала там, където  
е явна мъката на неуспели. Аз съм потомка на мечтатели, бегълци 
от стар и монотонен старопланински град, които обаче са останали 
излъгани, без дори да знаят как. Но аз съм тяхно дете и като тях 
гледам замечтано към някой по-грандиозен град и въпреки техния 
и своя собствен опит аз не мога да се отскубна от хипнозата на 
светлините на града. 
 Литературата ми предлага още ценни уроци. Българските 
символисти и постсимволисти изследват детайлно в своята лирика 
градската среда и разкриват тъмните тайни зад бляскавия облик на 
живота в големия град. В голяма част от творчеството си Христо 
Смирненски разобличава тъмните му страни. Той показва фалшивите 
обещания на града чудовище, които примамват мечтателите и 
пречупват реалността им, като крадат сетивата им за лъжата и 
порока. Веднъж попаднали в гранитната му пазва, мечтите на хората 
са покварени и превърнати или в пороци, или в убийци на душата. 
 Зад фасадата от успех и блясък на града се крият неговите 
фалшиви обещания, които примамват малкия човек. Градът позволява 
на изначално онеправданите да виждат само разкоша, който 
предлага. Бездомните дечица от „Братчетата на Гаврош” на Христо 
Смирненски стоят пред бляскавите витрини, но в отражението се 
чете тяхната мъка. „Съдбата рано ги излъгала” - те са затворени в 
кръга от страдание, който представлява градът. Малката цветарка от 
произведението „Цветарка” е сякаш тяхна сестра: и тя търси късмета 
си по осветените локали, сякаш там може да спечели нещо, различно 
от  нови страдания. Тя е „прокудена русалка”, която търси мястото си 
в този свят и като много други скоро ще се превърне в негова жертва. 
Но градът не е изобщо това, което изглежда. Той е пространство на 
„вседневен маскарад”, където дори живеещите охолно с блясъка на 
притежанията си крият тъмните си тайни и скръб. Те заблуждават и 
другите, и себе си, че градът им е дал това, което искат. Но всъщност 
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той само е взел от тях душите им. Образът на града съвпада с образа 
на дявола от „Приказка за стълбата”: той също „обещава” да сбъдне 
мечтите на тези, които му се доверят и му дадат нещо малко в 
замяна, но изпълнява обещанието си, като пречупва разбиранията на 
човека за реалността. Фалшът е единственото истинско нещо в града 
чудовище. 
 За съжаление, човек може да не успее да устои на 
изкушенията му, особено ако познава страданията извън града, и 
да се изгуби в лабиринта от възможности, а стремежите му да се 
превърнат или в пороци, или в убийци на душата. В поетичния свят 
на  Смирненски градът често убива всичко чисто и красиво. Както 
описва Притчата за сеяча, от семето ще порасне такова растение, 
каквото средата позволи. Градът е пълен с лъжи и грехове: няма 
място за идеали и мечти. Какво ли се случва с малките просячета, 
които се протягат към разкоша? Христо Смирненски ни разкрива 
грозната истина в „Уличната жена”. Тези, които успеят да се 
докоснат до блясъка, си отиват опарени. Уличната жена е вече в 
края на живота си, „в есента на (свойта) хладна/ и блудна красота”, 
тя вече няма какво да губи. Дори Смъртта, която я дебне, няма 
какво да вземе от нея: „Всевластникът Живот преварил я навреме 
—/ и ти… отдавна без душа си ти!” Хората, загубили мечтите си, 
са неживи. Те са едва хора дори. Те са задгробни същества, както 
описва Смирненски изпадналите в немилост в „Зимни вечери.” 
Мъглата на живота, представена в лирическия цикъл, скрива мъката, 
похищава човешкото и топи мимолетната красота. И всичко това в 
покрайнините на града. Красотата, дори и да съществува за кратко, 
остава скрита сред всичките страдания, пороци и маски.  
 Градът е пространство на фалш и печал, но магнетичното 
му излъчване остава достатъчно силно, за да привлече нови жертви. 
Мъката се е превърнала в затворен кръг, който започва от децата с 
изгубено детство и завършва със старците с обезличен живот.
  

Яна Пеева, 12
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„Изхвърлени в Америка” на Джанин Къминс – с перо срещу 
стигмата

“También de este lado hay sueños.”
 „И от тази страна има мечти.”

„Изхвърлени в Америка” има изключително силно начало. 
Излязла на 21 януари, книгата получава похвала от едноименния 
литературен клуб на Опра Уинфри “Oprah’s Book Club” и се изстрелва 
на върха в списъка на бестселърите на Ню Йорк Таймс много скоро 
след това. Романът получава и одобрението от много големи имена в 
съвременната литература като Стивън Кинг. „Изхвърлени в Америка” 
е трилър, който разказва история за миграцията в Съединените щати.

Цялото семейство на Лидия Киксано е застреляно, след като 
съпругът ѝ, журналистът Себастиан, публикува статия  за шефа 
на картела Хавиер Фуентес. Хавиер е лидер на “Los Jardineros” 
и също е бил близък личен приятел на Лидия. Тя го среща като 
клиент в книжарницата си. Лидия и нейният 8-годишен син Лука 
са единствените оцелели при нападението и те трябва да избягат 
от Мексико въпреки многото опасности, които се крият по време 
на трудното пътуване. Докато пътуват с влака “La Bestia” за САЩ, 
те се  натъкват на миграционна полиция, срещат много отчаяни 
мексикански имигранти, които променят живота им завинаги. След 
напрегнатото пътуване и заплахата над живота им, Лидия и Лука 
най-накрая се преместват в Мериленд. Майката става чистачка на
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къщи, а Лука тръгва на училище.
Разказвайки историята на мексиканското семейство, 

търсещо сигурно убежище в Съединените щати, разказвачът избира 
опасност, изключително често срещана в съвременния свят, и 
втъкава в тъканта на разказа тази опасност, за да изплете история за 
борба за живот. Но какво наистина означава да разказва история за 
друг народ? Това е въпрос, който си задават както поддръжниците, 
така и недоброжелателите на новия роман „Изхвърлени в Америка“ 
на американската авторка Джанин Къмингс, след като възниква 
противоречие около книгата. Проблемите обаче скоро са разкрити 
в реакциите спрямо творчеството на Къминг от съвременници 
на нейния активизъм. Много мексиканско-американски писатели 
изразяват своите опасения относно романа. Колкото и добре да е 
написана, те гледат на книгата като на в крайна сметка кодифицирана 
история, която не е за разказване от Джанин Къминг, независимо 
от намерението на автора (очевидно съчувствено намерение). По-
точно писателката е обвинена, че е показала едноизмерен образ на 
Мексико и експлоатира тъжната тема за мигрантската борба за живот. 
Коментаторите също така посочват фактически неточности относно 
Мексико, прекомерно разчитане на стереотипите и изкривения 
поглед за чужбина, който мексиканският герой има. Независимо 
от обвиненията към Джанин Къминс, „Изхвърлени в Америка” 
ще остави читателите напълно променени. Романът е литературно 
постижение, изпълнено с трогателност, драматизъм и човечност във 
всяка една страница. Това е една от най-важните книги по темата за 
миграцията, защото тя повишава информираността за проблемите 
при интеграцията на хора, които бягат от своите страни в условията 
на война и криза.
 Намерението на Къминс не е да говори за мигранти, а да 
говори достатъчно силно, докато стои до тях, за да бъде разбрана 
тяхната тежка ситуация от хора, които са имали късмета да се родят в 
по-добрата част на света. Художествена литература като „Изхвърлени 
в Америка” е изкуство на деликатно очертаване на вътрешния живот 
на другите, на богато и правдоподобно проектиране на читателите в 
чуждия собствен свят. Писателите могат и трябва да пишат за всичко, 
което им се струва важно, но те трябва да представят работата си на 
света само ако са в състояние да изпълнят намеренията си отговорно. 

С мирис на мастило
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На вашето внимание предлагаме няколко откъса от романа:

Акапулко е опасен град. Хората тук вземат предохранителни 
мерки дори в добрите квартали като този. Най-вече в добрите 
квартали като този. Но нима всичко това може да ги предпази от 
главорезите? Лука обляга глава на рамото на мама, а тя обгръща 
раменете му с ръка. Не го пита добре ли е, защото от този момент 
нататък въпросът ще звучи до болка нелепо. Лидия се старае да не 
мисли за всичките онези думи, които никога повече няма да излязат 
от устата ѝ, за внезапно зейналата чудовищна бездна от мълчание.

...
Когато идеята я споходи, докато се бяха свили на сянка 

пред сградата на Централния регистър, най-напред ѝ се стори 
подходящо прикритие: можеха да се дегизират като мигранти. 
Сега обаче, докато седи в тихата библиотека заедно със сина 
си и натъпканите им раници, Лидия неочаквано проумява, че не 
става дума за никаква дегизировка. Двамата с Лука наистина са 
мигранти. Така е.

...
Пристигат два микробуса, полицаите отварят задните 

врати и качват мигрантите вътре. Няма нито седалки, нито 
прозорци. Микробусите са товарни, без опознавателни знаци, и 
Лидия си знае – това означава, че сигурно всички ще умрат. Мозъкът 
ѝ работи на бързи обороти, но не ражда нищо. Не си спомня всички 
подробности, думите, точните дати и цифри, но помни изчезването 
на онези четиридесет и трима студенти от онзи автобус в Гереро 
през 2014 година. Клането на 193 човека в Сан Фернандо през 
2011 година. А само преди няколко месеца 168 човешки черепа бяха 
намерени в масов гроб във Веракрус. Кой ще тъгува за Лидия и за 
Лука, когато изчезнат? Ние вече сме изчезнали, мисли си тя. Ние 
вече не съществуваме.

Къминс, Джанин. Изхвърлени в Америка, 
София: Сиела, 2020 г

Страниците подготви Мартина Атанасова, 11
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Романът „Времеубежище“ на Георги Господинов
 

,,Никога не съм обичал краища (...) Помня само начала.”
Така завършва историята на Георги Господинов. Или може 

би започва, защото в тази книга времето е нещо относително. То е 
обект на научен анализ, клинична диагноза, майсторска възстановка, 
причина за пореден европейски референдум, който решава не друго, 
а времето, към което да се върне всяка държава на континента. 
Тъканта му е изградена от следобеди, миризма на печени чушки, 
една ракиена бележка и сладката болка на това да си спомниш. Ако 
търсим темата, тя би била паметта - онова, как се казваше, което 
по едно време си събира багажа и се изнася по терлици, взимайки 
със себе си любимите ни хора, следобедите, историите, враждите, а 
накрая и самите нас. Взима ги алчно и не пита - времето е крадец, 
ограбва те ловко, а ти се чудиш откъде ти е дошло. 

Защо и как се случва това, изследва героят. Основава клиники 
за минало, опитва се да създаде за болните си времето, в което са се 
чувствали у дома и по този начин да примами спомените да се върнат. 
И се пита: Можем ли да върнем миналото? А трябва ли? С развитието 
на историята клиниките за минало се превръщат в селища за минало, 
в градове, в държави - накрая цяла Европа стига до референдум, в 
който всяка държава избира в коя година да се върне. И тогава се 
появява чудовището на миналото - дискретно, добре нахранено с 
истории, и миналото внезапно оживява - възстановките се правят с
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истински патрони… И ни трябват времеубежища, защото бомбите на 
миналото са все така опасни както бомбите от миналото. 

Тази книга е едно напомняне. За всеки съществува време, в 
което следобедите са по-ярки, миризмите - по-силни, а животът - 
по-оптимистичен и необременен. Старите, забравени предмети 
събуждат щастлива носталгия по това изгубено време. И винаги тегне 
страхът от това дали някой ден няма да се събудим до непознат в 
собствения ни дом. Но това не е причина да се връщаме назад, както 
ни напомня дискретното чудовище на миналото. Времето върви 
хронологично, колкото и неприятно да ни е това, а от неговия ход 
може да ни избави тази книга - едно истинско времеубежище, в което 
съществуват всички времена и никое в частност. 

 Щом хората, с които си споделял общо минало, си тръгнат, 
те вземат със себе си половината от него. Всъщност цялото, 
защото половин минало няма. Все едно си скъсал вертикално една 
страница на две и четеш изреченията само до средата, а другият 
чете краищата. И никой нищо не разбира(...) Миналото се свири 
само на четири ръце, най-малко на четири ръце. (стр. 257)

...
 Има нещо, има тъга и тяга, които, вместо да отслабват, 
сякаш се засилват с годините. И то сигурно е свързано с все по-
бързото опразване на стаите на паметта ми. Един, който отваря 
врата след врата, минавайки от стая в стая, с надеждата, надежда 
и страх, да срещне в една от тях самия себе си - там, където още е 
цял. (стр. 184)

...
 Такава Европа, струва ми се, мечтаехме с Гаустин, с малки 
разбъбрени площади. Утрините ѝ австроунгарски, нощите ѝ - 
италиански. Тъгата и тягата по нея - български. (стр. 300)

...
 „Целият ми живот е съшит от нечии чужди. И това, което 
сега живея, чий, сега не мога да знам. Чувствам се като чудовище, 
скърпено от различни времена.“ (стр. 357)

...
 Синдром на непринадлежащите
 Никое време не ти принадлежи. Никое място не е твое. Това, 
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което търсиш, не търси теб, онова, което сънуваш, не те сънува. 
Знаеш, че нещо е било твое на друго място и в друго време, затова 
все прекосяваш минали стаи и дни. Но ако си на вярното място, 
времетео е друго. Ако си във вярното време, мястото е различно. 
(стр. 363)

Господинов, Георги. Времеубежище, София: 
Жанет 45, 2020 г.

Страниците подготви: Мила Поцкова, 12

Ива Терзиева, 11

С мирис на мастило



76 Страници, с прах покрити

Романът „Хляб по водите“ на Ървин Шоу

Преди някакви си горе-долу 107 години (5621 седмици, ако 
трябва да сме точни) в някоя си неизвестна бронкска болница се 
ражда обикновено момченце. Родителите на момчето, обикновени 
руски емигранти от еврейски произход, му дават особено име - 
Ъруин Гилберт Шамфороф. Малко след като малкият Ъруин се 
появява на бял свят, семейството му решава да се премести в някакъв 
си „Бруклин“ (доста неизвестен квартал, мен ако питате). Когато 
настъпва време за колеж, вече порасналият младеж не иска да се 
мести далеч от дома си (в тъй неизвестния квартал „Бруклин“), затова 
записва специалност „Изкуства“ в Бруклинския колеж. И така, през 
един хубав ден на 1934 младият Ъруин излиза от колежа не просто 
като редови студент, а като бакалавър по изкуства. 

Тъкмо завършил колеж, вече не толкова малкият Ъруин 
се впуска в писане на пиеси и сценарии. Всичко върви добре, но 
след избухването на Втората световна война младият сценарист е 
забелязан от някакъв си човек, който го кани да се присъедини към 
поделение, което се занимава с документиране на случващото се на 
фронта.

След като войната свършва, Ъруин продължава да пише и 
пише, и пише… Вече не пиеси и сценарии, а цели романи. И за няколко 
години младежът се превръща от никому известния Ъруин в един от 
най-великите писатели на 20. век - Ъруин Шоу. За десетилетията от 
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създаването на първия си роман до последния си дъх Шоу създава 
десетки литературни произведения, като най-известните от тях 
са „Младите лъвове“ (1944), „Богат, беден“ (1969/1970), „Просяк, 
крадец“ (1977), „Вечер във Византия“ (1973). 

Днес обаче ще стане дума за една друга негова книга - „Хляб 
по водите“. 

Това, мили читатели, е книга за всичко. За живота. За смъртта. 
За семейството. За приятелите. За родителстването. За щастието. 
За нещастието. За благодарността. За щедростта. За скромността. 
За старото и новото поколение. За слоевете на обществото. За 
отколешните мечти. За моментните желания. За любовта. За омразата. 
Но преди всичко, това е книга за парите. 

От едната страна на историята е Алън Странд. Той е учител с 
нормален доход. Женен е за красивата и скромна Лесли Странд. Има

 три деца, които за него изглеждат перфектни. Елинор, най-
голямото му дете, има стабилна работа в хубава фирма. Джими, 
само няколко години по-малък от Елинор, е харизматичен младеж, 
който си пада малко купонджия (все пак той е двайсетинагодишен 
нюйоркчанин), не приема никакви сериозни субстанции и не попада 
в проблемни ситуации, така че и при него всичко е наред. Малката 
дъщеря на Алън пък е тийнейджърка, силно запалена по спорта 
(особено тениса). И тя, като своите брат и сестра е наглед най-
обикновено и добро дете. За Алън всичко изглежда страхотно, но 
така ли е наистина?

От другата страна, имаме Ръсел Хейзън. Той е съдружник 
в огромна международна адвокатска кантора и има купища пари. 
Женен е за дама от високо потекло, която, като съдим по описанието 
в романа, е направо луда. Има(л) е син и две дъщери, които не се 
интересуват от баща си много-много. Хейзън е свикнал да живее 
така, но щастлив ли е той?

Хейзън е свикнал да живее така, но щастлив ли е той?
Един ден се случва ужасна трагедия, която преплита 

пътищата на тези двама толкова различни персонажи. След като 
Каролайн спасява адвоката от хулигани, които го нападнали в парка, 
където тя тренира тенис, заможният човек се чувства задължен на 
Алън и семейството му и ги обсипва с разнообразни дарове като знак 
за своята благодарност. С времето се заражда и едно доста странно 
приятелство между Странд и Хейзън, което дава възможност на  

Страници, с прах покрити



78

Ръсел да види света през очите на Алън и обратното. 
Романът на Шоу обаче е реалистичен и не е изпълнен само със 

съвършени ситуации. „Хляб по водите“ е един низ от хубави и лоши 
преживявания. Става нещо лошо, после нещо хубаво. После пак. И 
пак. И пак. И някак си винаги в дъното на нещата - и приятните, и 
неприятните - са парите. 

Честно казано, след прочитането на романа, най-сетне 
получих своя отговор на онзи стар като света въпрос, а именно 
„Правят ли парите човека щастлив?“. 

Какво мисля аз по въпроса, няма да казвам. Който иска да 
разбере сам за себе си, ще прочете „Хляб по водите”.

...
Пущай хляба си по водите, защото след много дни пак ще го 
намериш.

Книга на Еклесиаста, 11:1

...
Ето още едно нещо за неговото семейство, което не му бяха казали.

...
— Какво всъщност мислиш за мен, Алън?
— Че си нещастен човек.

...
— Като ви гледам двамата, разбирам какво ми е липсвало цял 
живот. — Хейзън говореше замислено и с печал. — Любовта, 
изречена, недоизречена, подразбираща се, която съществува между 
вас.

...
При мисълта, че тази вечер ще види Елинор, му стана 

приятно. Тя имаше остър поглед и остър език и забележките ѝ 
невинаги бяха добронамерени, но блясъкът на оръжията, които 
изваждаше на масата по време на семейната вечеря, го караше, 
както се разхожда по алеята с пейките, да очаква с нетърпение 
това събитие, което иначе щеше да бъде само един седмичен 
ритуал по задължение.
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...
Преподавателите тук са един вид учители. Аз съм друг. Не 

се захванах с тази професия, за да си живея спокойно, но събитията 
ме бяха накарали да го забравя. За известно време. Това време 
свърши. Няма да допусна най-малкото ми дете да ме засрамва. 
„Щом си готов да се върнеш — каза ми директорът на гимназията, 
когато дойде да ме види, като излязох от болницата в Хамптънс, — 
щом си готов, само ми се обади по телефона. Мястото ти ще бъде 
свободно“ Сега съм готов и ще се обадя утре сутринта.

Ще се обадя сутринта. Знам, че работата не е толкова 
проста, а и той също беше наясно. Обикновено човек говори така, 
когато отиде в болницата, за да види приятеля си, агонизиращ 
може би на смъртния си одър, за да се престори, че всичко ще бъде 
наред, че сигурно ще се оправи и няма да умре и че колегите му ще 
го чакат да заеме мястото си сред тях. Е, аз не умрях. Ще се обадя 
сутринта, но няма да притеснявам този добър човек, като покажа, 
че съм повярвал на думите му. Мястото ми няма да бъде свободно. 
Ще трябва да попълвам заявления, да бъда подложен на разпит 
от подозрителните училищни настоятели, да бъда преглеждан 
от разни лекари, за да се уверят, че мога да работя, ще трябва да 
се променят заплати, да се обмислят длъжности, да се закриват 
свободни места, да се играе на премествания, изобщо ще има дълги 
уморителни месеци на чакане. И доста реална възможност да 
получа отказ.

Вече е късно. Време е да спя. Трябва да съм свеж, за да се 
изправя пред Уилоуби сутринта.

Той остави писалката, затвори тетрадката, стана от 
стола и изгаси лампата в студената стая, в която вече цареше 
нощ.

Шоу, Ървин. Хляб по водите. Превод от англиски: Людмила 
Евтимова,1987. [Онлайн] Достъпно от: 

https://chitanka.info/text/20665-hljab-po-vodite
Снимка:  Wikipedia 

 Страниците подготви: Магдалена Воденичарска, 10

Страници, с прах покрити



80

Яна Букова

 Яна Букова е поетеса, писателка и преводачка. Родена 
е в София през 1968 г. и е завършила класическа филология в СУ.  
Авторка е на книги в различни жанрове: стихосбирките ,,Дворците 
на Диоклециан” (1995) и ,,Лодка в окото” (2000), сборника разкази 
,,К като всичко” (2006, 2018), романа ,,Пътуване по посока на 
сянката” (2009, второ преработено издание 2014), сборник приказки 
за възрастни ,,4 приказки без връщане” (2016). Най-новата ѝ книга, 
стихосбирката ,,Записки на жената призрак” (2018), получава 
Националната награда за поезия ,,Иван Николов”.
 В неин превод са издадени над десет книги съвременна 
гръцка поезия, както и за първи път на български език запазените 
фрагменти на Сафо, пълното творчество на Гай Валерий Катул и 
,,Питийски оди” от Пиндар.
 Стихотворения и проза от Яна Букова са преведени на 
дванадесет езика, между които английски, френски, немски, 
испански и арабски, и включени в множество антологии. 

Описват Ви като писателка с индивидуален стил, такава, която 
предизвиква нормите на езика, за да изобрети свои собствени. 
Така ли бихте описали себе си? Има ли нещо у поетесата и 
преводачката Яна Букова, което не знаем?

Мисля, че най-добрият начин някой да се запознае с мен, е да прочете 
нещо мое. За някого, който не е попадал на книгите ми, и най-
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доброто описание не е нищо повече от празни думи. Моите книги са 
единствените ми истински визитки.  

Как Ви се отразява пандемията?

Нагнетява напрежение и умора и в мен, както у всички. Все още не 
мога да разбера дали тази вече почти година е изгубено време, тъй 
като не ми позволи да се съсредоточа и да свърша почти нищо, или 
спечелено време, тъй като акумулира у мен идеи и енергия за бъдещи 
проекти. Важно е също когато – надявам се скоро – всичко това 
свърши, да не забравим някои от уроците на пандемията. Например 
колко ценни и важни са всички тези неща, които сме смятали за 
даденост, а в момента са ни непозволени. Дано, когато се завърнем в 
така наречената „нормалност“, да помним колко са ни липсвали и да 
можем да им се радваме истински. 

Защо избрахте да сте първата, превела фрагментите на Сафо на 
български език? Чувствате ли се свързана по някакъв начин с 
древногръцката поетеса?

Сафо е най-прочутата жена в историята на изкуството, първата 
поетеса, чието име се знае. Изключително е почитана в древността. 
От стиховете ѝ са запазени само фрагменти, но и тези малки 
откъслеци крият огромна поетична сила. За мен, като жена автор, 
беше изключително важно да представя поезията ѝ на български, 
опитвайки се да предам цялата красота, която усещам да съдържа. 
Чувствах това като някакъв свой дълг. Постарах се също да придружа 
изданието с подробен предговор, защото името на Сафо е съпътствано 
от всевъзможни измишльотини, натрупвани от Античността та чак 
до днес, и бих искала читателят да си създаде критичен поглед 
относно всичко, което е чувал оттук и оттам и мисли, че знае за нея. 

От толкова много области, с които се занимавате, коя е любимата 
Ви?

Всеки жанр, в който работя: поезия, разкази, роман, приказки, 
си има своите предизвикателства и своите изисквания. Харесва
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ми да опитвам различни неща и да си поставям задачи, които ме 
затрудняват. Всяка област, в която работя, ми е безкрайно интересна. 
Постоянно научавам нещо ново. Дори и да се завърна към поле, 
което познавам, там с изминалото време вече нищо не е същото и е 
нужно да започвам съвсем отначало. 

Имате ли любимо четиво? Ако да, кое? 

Със сигурност не е едно конкретно, а десетки и стотици. Но бих 
могла да посоча типа четиво, което ми е любимо. Това е четивото, 
способно да ме изненада – с конструкцията си, стила си, гледната си 
точка. Което не го забравям, а продължава да ме гложди и безпокои 
дни и месеци след това. И което ме кара да мисля.

В българското общество е доста разпространено родителите да 
отхвърлят растящите креативни умове с фразата: ,,В това пари 
няма!”. Сблъсквали ли сте се с тази наша черта като общество? 
Какъв е отговорът Ви към нея?

Ами в голяма степен родителите са прави. Много малко са авторите 
не само в България, но и по света, които могат да се издържат изцяло 
от творческият си труд. Твърде често дори и много качествени 
произведения минава време да бъдат забелязани. Вярвам, че е добре 
един млад човек да е наясно с това и да има реалистичен поглед 
върху трудностите. Автор се става не за да забогатееш и да се 
прочуеш, а защото имаш да кажеш неща и просто не можеш да не 
ги кажеш. Импулсът и страстта да създаваш са по-силни от всички 
обстоятелства. Лично аз смятам, че един писател би трябвало да има 
някаква друга професия, която да осигурява препитанието му. Това 
да бъде финансово независим, го прави защитен от капризите на 
пазара и претенциите на публиката. Иначе, ако би се опитвал да се 
хареса на всяка цена, за да се наложи, неизбежно би писал по някаква 
готова рецепта, според нечии чужди изисквания и очаквания, т.е. 
неизбежно би писал недобре. Само свободният човек е истински 
креативен, следва собствените си идеи, търси нови пътища и поема 
рискове. Тази свобода е често трудна в ежедневен и практически 
план. Но радостта и удоволствието от това да създадеш нещо ново 
и неочаквано, нещо, което допреди това не е съществувало и ти си

Среща със...



83

му дал живот, и от което дори ти самият учиш неподозирани неща за 
себе си и за света - т.е. радостта и удоволствието от това да си творец
нищо друго.  
 
Кой е най-големият Ви страх?

Страхувам се да не загубя уважение към себе си. Да не извърша 
поради слабост и натиск на обстоятелствата нещо, заради което бих 
се презирала. Друго, от което понякога се страхувам, е да не спра да 
пиша книги. Страховете, разбира се, се променят с годините. Неща, 
които преди са ме плашили много, след време са ми ставали напълно 
безразлични.  Постоянен и неотменим обаче е винаги страхът ми за 
здравето и щастието на близките ми. Този страх е за мен част от 
начина да обичам.  

Тъй като много ученици от Американския колеж избират да 
получат висшето си образование в чужбина, какво мислите е 
бъдещето на България, която ежегодно губи голям брой мислещи 
и интелигентни младежи, голяма част от които не смятат да се 
завърнат в родината?

Това е наистина болезнена тема! Бих искала да се надявам, че млади 
и добре подготвени специалисти биха имали в България не по-малко 
възможности за реализация, отколкото на друго място. Така или 
иначе днес никое място по света не е лесно. Същевременно вярвам, 
че в нашата епоха изборът не е вече толкова окончателен, ситуацията 
не е непременно „или / или“. Хората са много по-мобилни, някой 
би могъл да започне работа в чужбина, да се завърне в България, да 
замине отново, отново да се завърне. Зависи от връзката, която пази 
някой със страната си.      

Можете ли да посочите една своя мечта от младежките си години, 
която е останала в съзнанието Ви и която сте сбъднали?

Станах това, което исках – станах писателка. Спомням си, че мечтаех 
да намеря съмишленици, хора с които да споделям важните за мен 
неща, и с течение на времето наистина намерих среда от приятели 
автори. Исках също да мога да защитавам публично мнението и

Среща със...
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възгледите си, понеже като млада бях болезнено свита и обикновено 
блокирах при спор. С времето се научих и на това. Но изпълня ли 
нещо, се появяват нови търсения и задачи, така че процесът за мен 
не спира.
 
Да очакваме ли нови произведения скоро? Какви са плановете 
Ви за близкото бъдеще?
Имам стихове в главата си. Много бих искала да завърша сравнително 
скоро новата си поетична книга.

Да очакваме ли нови произведения скоро? Какви са плановете 
Ви за близкото бъдеще?

Имам стихове в главата си. Много бих искала да завърша сравнително 
скоро новата си поетична книга.

Лора-Мария Дамянова, 12

Виктор Монов, 8

Среща със...
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“Паразит”

Режисьор: Бонг Джуун-хоу
Сценаристи: Бонг Джуун-хоу, 
Хан Джин-уон
Актьорски състав: Сонг Канг-
хо, И Сон-гюн, Чо Йе-джонг, Че 
У-шик, Пак Со-дам
Музика: Джунг Джей-ли
Продуценти: Бонг Джуун-хоу, 
Мун Янг-куон, Куак Син-ей
Продукция: Barunson E&A
Жанр: драма, комедия, трилър 
Премиера: 30 май 2019

 „Паразит“ е седмият филм на корейския режисьор Бонг 
Джуун-хоу. Номиниран е в шест категории за награди „Оскар“, 
печели четири от тях. Филмът представя хора от различни социални 
общности и ситуации, с които животът ги сблъсква. Готовността на 
героите да подобрят живота на близките си мотивира внезапните 
решения, които те взимат.
 Действието се развива в столицата на Корея, Сеул. Ки-
ву, момче, идващо от бедно семейство, получава възможност да 
си осигури постоянен доход. Разчитайки на него, семейството му 
го изпраща за интервю в дома на известен бизнесмен. Ки-ву се 
запознава със съпругата на бизнесмена Йон-кио, а оттам започват 
редица неподозирани премеждия и за двете семейства. 

Малко повече за режисьора и филмите му:
 Бонг Джуун-хоу е роден на 14 септември през 1969г. 
в Даегу, Южна Корея. Той е най-малкият от четирите деца 
в семейството. Баща му е бил графичен дизайнер, майка му 
домакиня, а дядо му - писател. Желае да стане режисьор от

Киноскопично
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14-годишен.
 Чрез филмите си разглежда социални проблеми от всякакъв 
род. Типично за продукциите на Джуун-хоу са: смесването 
жанрове, използването на черен хумор и рязката промяна в 
хода на филма. Дебютният му филм е Barking Dogs Never Bite 
(2000), съчетание от три жанра: комедия, драма и трилър.

Страниците подготви: Преслава Иванова, 10

Киноскопично

Ива Терзиева, 8
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Какво пишеш на гърба на салфетката — няма как да знаем 
вместо теб! Та това е един интимен разговор между твоето креативно 
съзнание и все още бялото платно на душата  ти; между безброй 
поколения артисти и желанието ти да сътвориш нещо ново; между 
възможността да направиш нещо и да си представиш едно по-цветно 
бъдеще. Възможности без край, но ето един съвет:

По ресторантите има всякакви салфетки — и аз си ги 
събирам — с най-различни десени, форми, материи, цветове и 
шарки. И на всяка давам аз дъх живот, било под формата на поема, 
кратък стих, идея за разказ, телефонен номер или забавна картинка 
на обстановката. И как да не заобичаш гърба на салфетката? Та той 
е пълен с живот! 

А каква е обстановката в ресторанта:
Пълен хаос!

Влизат хора разни
В моя малък свят

Вземат те доза вдъхновение
 Ала тръгват
  По обширната вселена
И никога не се връщат
 Успехи
  Мечти
   Желания 
    И спомени
Кой ще ни събере пак отново,
След като сме толкова…  

Отдалечени?

Светът е голям, но винаги ще намериш пътя обратно, нали? 
Трябва ти само написаното на гърба на салфетката… 

Лилия Чаталбашева, 11
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