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Създаден бил светът преди много, много години. Бавно се развивал,
изпъстрял и пълнел с живот. Един ден на Земята се появил нов вид – човешкия.
И сега той притежава различни раси.
Когато хората застанат едни срещу други, виждат, че са колкото еднакви,
толкова и различни. Всеки има по два крака, по две ръце, две очи и т.н., мисли,
чувства и какво ли още не. Изводите, до които стигаме, са различни, действаме
по-различен начин, възгледите, интересите и вярванията ни също. Истината е,
че в основата, дори и на различията, лежат приликите. Всеки иска да бъде чут,
да бъде разбран, да живее в един по-добър свят, да бъде свободен, да избира
сам и да гради живота си.
В един момент някой решава, че днес ще постигне всичко, за което е
мечтал досега. Но този някой не е единствен. Отсреща стои друг, който също
се е устремил към малките неща, за които бленува. Пътищата на двамата
се пресичат. Може би ще си помогнат един на друг и с общи усилия ще се
справят?
Май забравихме нещо – хората искат да бъдат чути, но не и да чуят. Това
е прилика – чудесно, проблемът е, че това, което искат да кажат, е твърде
различно. Така хората се отдалечават един от друг все повече, често стават
враждебни и високомерни. Всеки счита самия себе си за прав, вярва че това,
което върши, е най-доброто. В това няма нищо лошо, така трябва да бъде, не
бива да правим нищо, в което не сме убедени, че е за наше благо. Но нередното
е, когато се опитаме да кажем на някого другиго, кое е най-доброто за него,
когато налагаме със сила мнението си, когато оскърбяваме другите и не
зачитаме техните вярвания. Така с ясни граници се отделят няколко общности.
Макар и свободни, в тези граници хората са като в затвор за света. За да бъда
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аз свободна, още от малка ме учеха, че цветът на кожата, националността и
религията, която някой изповядва, не определят човека. Ако те са различни,
това не ги прави лоши. Трябва да се държа с другите така, както искам те да го
правят с мен. Вярвах в истинността на тези думи, но в мислите и действията
си не се
ръководех изцяло
от тях. Преди
години пред блока
се събирахме
дечурлига
от
квартала.
Имаше едно момче,
което беше
по-голямо от мен
с
няколко
години. Държеше
се ужасно,
тормозеше ни и
за него се
говореха
лоши
неща дори
бях започнала да
се страхувам
от него. Момчето
беше турче.
Като малко дете,
е сте ствено,
се
впечатлявах
лесно
и
неприятното
мнение,
което
си
бях
създала
за
него, рикошираше
занапред и
върху други. Без
въобще
да
познавам някого,
аз вече имах
мнение за него,
з а щ о т о
е турчин.
Бях
изгубила
свободата
да
опозная
истинския човек.
Изминаха години и
момчето отново се появи в моята компания, сред приятелите ми. Но от това,
което помнех за него, нямаше и следа. Оказа се, че тогава е бил просто хлапак, а
вече е млад мъж. Преживял е много, знае какъв е, винаги може да ме посъветва,
да ми каже искреното си мнение и ако имам нужда, знам, че когато се обърна, ще
е до мен. Днес той ми е много скъп и е мой приятел. В живота ми има още едно
момиче и едно момче, с които винаги съм се разбирала много по-добре и съм
разчитала на тях много повече, отколкото на други. Те също са турци и за мен
е щастие, че ги познавам. Вече знам, че много по-важни неща от народността и
религията определят човека като личност.
Вече съм свободна.
Петина Венкова, 17
художници: Христиана Христова ,15
и Ралица Славчева,15
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Along, long time ago the world was created. It evolved, variegated and filled up with
life. One-day a new species was born – the human kind. Now there are many different races.
When people face each other, they see that they are different as much as they are
alike. Everybody has two legs, two hands, two eyes, etc., thinks, feels and so and so.
The conclusions we draw are different. The ways in which we act are different and so are our, interests, believes and outlooks. The truth is that our resemblances lay in the middle of our differences. Everybody wants to be heard,
understood, to live a better life, to be free, independent and to build his life.
Suddenly someone decides that today he will accomplish everything he has ever
dreamed of, but this person is not the only one devoted to the little things he craves
for. Their paths cross. Maybe they will help each other and together they will make it?
I think we have forgotten something – people want to be heard, but refuse to hear.
Here is a resemblance – great! The problem is that what they are saying is disparate.
That way people drift away. They often become hostile and lofty. Everyone thinks
he is right and believes his actions are best to be taken. And that’s OK. That is how
it is supposed to be. We must not do something if we are not sure it is for our best.
However, it is wrong when we try to tell someone what is best for him, and
force our understandings, hurting them and their beliefs. This way communities stand out outlined with borders. Even though they are free, people beyond
those borders become prisoners for the world. In order to be free, ever since
I was little, I’ve been told that the color of the skin, the nationality and the religion that someone follows doesn’t make his personality. If they are different, that
doesn’t make them bad. I must treat others, as I want them to treat me. I used
to believe in those words but I didn’t seem to be led by them in my thoughts and
actions.
Years ago, when we were kids we used to play around the neighborhood.
There was this boy. He was a few years older than I was. He used to treat us very
bad and bully us. People were saying very bad things about him and I even began to
be afraid of him, the boy was Turkish. As every other kid, I was easy to impress and
my bad opinion of him started to reflect on others. Without even getting familiar
with someone, I already had an opinion of him just because he was Turkish. I had
lost the freedom to know the real person.
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Years passed. The boy appeared in my circle of friends. Nevertheless, the boy I
remembered was gone. The little brad had become a young man. He has been through
a lot, he knows who he is, he can always give me advice and tell me his honest opinion about anything. If I ever need him, I know that he will be by my side. Today he is
very precious for me and he is my friend. In my life, there is one more boy and a girl
that I am close friends with, and count on them more than on others. They are also
Turkish and I am happy to know them. I already know that there are more important
things than nationality and religion to make one’s personality.
I’m free at last…
Translated by Slaven Kolev, 17

Desislava Filipova, 18

Du und ich,
ich und du,
Ich freue mich,
dass bei mir bist du!
Ohne dich
ist es leer,
ich fühle mich
wie Einzelgänger im Meer...
Nur mit dir
kann ich über alles sprechen.
Zusammen wir
können alle Rekorde brechen!
Wir sind einig
und so wird es bleiben!
Unsere Tage sind heiß und sonnig,
wenn wir alles mit Umarmung enden!
Gabriela Angelova, 16
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„В началото децата обичат родителите си.
След време започват да ги съдят.
Рядко, много рядко, им прощават.”
Оскар Уайлд
Връзките в различните семейства са разнообразни и сложни. Нормално,
преобладаващото чувство е любов. Но любовта, както ние добре знаем, има
доста лица и още нещо, тя може да бъде забравена за част от секундата; защото
за разлика от всяко друго чувство, любовта трябва да бъде подхранвана.
Детето развива подсъзнателно обич и привързаност към майка си много
бързо – резултат на милиони години еволюция, необходимост на човека да
оцелее в ранните етапи от живота. Любовта към бащата идва по-късно, но
е еднакво необходима. Родителите, ако са нормални, здрави хора, посвещават
почти всичкото си време, обич и средства на тяхното потомство. Но
колкото и добре да върви всичко, винаги идва време в което подрастващите
не одобряват нещо от родителския характер, поведение и т.н. Може би те
просто започват да приемат обичта за даденост. Може би те не са били
възпитавани достатъчно добре. Не мога да кажа нищо със сигурност. Но
знам, че съм съдил родителите си и че понякога съм грешал и това ги е
наранявало. Ако имам здрав разум и кураж, би трябвало да се извиня. Не
мисля, обаче, че съм го правил много пъти.
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Различно е когато родителите действително разделят децата си, награждават
едното за сметка на другото, например въз основа на постижения, знания,
образование или нещо друго. Например баба ми е била лишена от наследство
по неизвестни причини, дори без нейното знание. Тя трябвало да научи за това
по болезнен начин и не мисля че трябва или може да прости това някога.
Казват, че родителите са единствените, на които можеш да разчиташ през
целия си живот. Но според мен, само взаимното внимание и копромисите
могат да поддържат една връзка – дори и фамилна.
Диан Валериев, 18
Превод от английски: Рени Василева, 15
Художник: Вероника Тодорова, 16
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На агресията „с любов”…
Застрелване с обиди,
юмруци пред лицата…
Невярващият нека види
що за разговори водят днес децата!
Сякаш по рождение
са мръсните им речници в главите
и нямат даже намерение
да изхвърлят списъка с псувните.
Но всичко се едвам със думите започва…
Насилието е на сцената звездата.
Минимум един човек се веднага нарочва
и започва се войната…
Но колко често, помислете,
еднопосочно води се борбата?
Недопустимо не е ли, кажете,
да се нараняват тъй децата?
Дали така възпитани сме ние
и носим злото в нас?
Или доброто се дълбоко крие
и закърнява с всеки веч изминал час… ?
Но агресията е решение невярно,
с бой се нищичко оправя!
Ще се задълбочи конфликта още повече навярно
и вече нека кой как може от Интензивното се справя…
Само разговорът кротък и спокоен
може да успокои душите
щом всеки позитивно е настроен
глухи за обиди са ушите!
И няма ли, кажете, по-добре ний да живеем?
Без страх, че няма здрави да се приберем?
Нека малко по-разумни станем и утре се посмеем
на глупостта си от изминалия ден!
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Габриела Ангелова, 17

A New Beginning
It was in May,
a bright and shiny day.
The day I decided to follow my own way.
No more tears,
no more fears.
You hurt me, but that was in the past.
No more will you this spell on me cast.
My heart forgot you quite fast.
And I am glad, my love for you didn’t last.
You know, my heart is like a kite,
fly away, it might.
You can see me up in the sky
during my flight.
I am an enemy of the night
and a daughter of the light.
Irena Yankova, 15
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Жестокост
Един свят, изпълнен със злини…
като че ли кръстосани шпаги наподобяват
„уменията наши” комуникативни.
Едни нападат,
а другите отвръщат застрашени.
И физическите сили те разяждат,
но думите
… ах, тези думи…
Те са още по-жестоки!
… ах, тези думи…
Те са толкова дълбоки!
И прегазват те като със гуми…
Но щом забиеш ти пирони във дъска,
извади ги един по един!
Там дълбоките следи ще се чернеят…
… ах, тези думи…
Те сърцето ти пробиват
като хиляди куршуми!
А то кърви ли, кърви…
Всяка капка кръв като сълза е,
Като моята сълза, появила се, аз щом заплача.
Но слънцето е толкова жестоко,
превръща всичко в прах.
Сърцето сили вече няма –
наранявано е и преди.
Сърцето сили вече няма
от войната ежедневна изморено!
Силвия Трифонова, 15
12

Ефектът, който книгата “АЛФ”
имаше върху мен
Книгите и    забележителните следи, които те оставят върху личността на човека…
направени единствено от мастило и хартия, книгите не би трябвало да бъдат от толкова
съществено значение, но въпреки това, те са – с цялата си сила те оформят гледните точки и
нагласите на хората.
Не обичам да чета книги с часове наред, въпреки че предпочитах такъв начин
на прекарване на времето си когато бях малък. Една такава книга, която прочетох, е
книгата ,,Алф” (ALF = извънземна форма на живот) – да, точно като телевизионния
сериал. Препоръчвам на всекиго да намери написания вариант и да го прочете. Може
би дори хората, които не са много запалени по книгите, ще я намерят за интересна.
Сюжетът на книгата е доста необичаен – извънземен се озовава на земята, в невъзможност
да се измъкне, но и се възползва от гостоприемството на едно средностатистическо
американско семейство. На пръв поглед книгата може да ви изглежда като типичен
фантастичен роман с почти незабележима прилика по отношение на сегашния свят. И
точно там хората грешат, защото ,,Алф“ засенчва всяка друга измислена книга. Невероятно
е да се види непрактичното справяне със ситуации, с които ние сме привикнали, като
пране, готвене, чистене и дори гледане на телевизия. Алф подхожда към всичко по изцяло
различен начин –той е хитър и ловък, както сам се описва. Почти никога не слуша другите
и неговите търсения за обиколка на планетата, без да обръща внимание на опасностите,
по принцип означават, че си търси белята. Да обобщим в една дума – Алф е различен.
И точно това е ключовата дума. Книгата ме научи, че не е задължително да правиш
това, което другите искат да правиш. Ние трябва да използваме своята креативност. Това
което се очаква от нас или е твърде сложно, или твърде неразумно – Алф успя да разбере
това и веднага беше определен като ,,различен”. И точно затова всеки го обича. Така че
вместо да се нося по течението, аз се опитвам да отстоявам своето собствено мнение,
независимо за добро или за лошо. И в крайна сметка това ме прави много по-щастлив.
Йордан Цанков, 18
Превод от английски: Иван Иванов, 15
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Пряка дискриминация
Пряка дискриминация е налице, когато едно лице се

третира по-неблагоприятно от друго в сходно положение,
по причина на расов или етнически произход, религия,
увреждане, възраст или сексуална ориентация.
Пример за пряка дискриминация е една обява за работа,
която гласи „Не се нуждаем от хора с увреждания”.

Непряка дискриминация

Непряка дискриминация е налице, когато привидно неутрална
разпоредба, критерий или практика биха поставили хората на
неравностойно положение на основата на расов или етнически
произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация, освен ако разпоредбата може да бъде
обективно оправдана от законната си цел.
Пример за непряка дискриминация е изискването всички
хора, които кандидатстват за определена работа, да се
явяват на тест по определен език, въпреки че този език не
е необходим за работата. Изпитването може да изключи
повече хора, които имат различен майчин език.
Превод от английски: Елис Беева, 15
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Хората се раждат равни,но също и различни. Ето защо
равенството на възможностите не е нищо повече от една
равна възможност да докаже съществуването на различни
таланти.
И все пак, равенството е душата на свободата и
истината е, че няма свобода без него. Всички хора сме
създадени равни, но сами се поставяме над равенството.
Въпреки това, след като играта свърши, царят и пешката
влизат в една и съща кутия. Парадоксален е фактът ,че
когато равенството се увеличава, се увеличава и броят на
хората, борещи се за надмощие. Може би недостатъкът на
равенството, е че ние желаем да сме равни само с хората над нас.
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Колкото повече живеем, толкова повече откриваме, че сме
като другите. Проблемът е в това, че различията ни са поподатливи на описание от нашите прилики. Но сълзите на
индианците, негрите, китайците, европейците и всички други
хора са едни и същи.
Превод от английски и рисунка: Сибел Шенсес, 14

Равенство в различието
Какво означава равенството? Наистина ли можем да бъдем равни
в различието си? Ако равенството е съвкупност от възгледи, които
изразяват уважение към достойнството и правата на човека, без значение
от расата и принадлежността му, тогава защо някои хора биват
наказвани заради различието си? Отговорът е прост – всеки от нас се
страхува от неизвестното, от различното… Стремим се да уеднаквим
стила на обличане, маниерите, като цяло начина си на живот, с този на
съгражданите ни! Държим да се впишем в стереотипите и да следваме
общоприетите ценности… Защо?
Защото в обществото различието не се толерира! Много жалко…
Кога се принизихме толкова?!
Всичко се дължи на обърканата ни ценностна система. Вижданията
и идеалите ни са се променили необратимо… Забравили сме какво е да
бъдеш човек!
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Сивото забързано ежедневие на новия век, постепенно изсмуква силите,
а понякога и разсъдъка на емоционално ограбеното ни общество. С напредъка
на технологиите, хората се отчуждават, остават слепи за малките радости
в живота, но най-страшното е, че забравят да уважават останалите!
Човешката природа е много сложна. Ние сме изключително способни
създания, с неограничени възможности за развитие, но както знаем, никой
не е съвършен! И ние имаме недостатъци, а може би най-големият от
тях е високомерието ни. Когато някой от нас постигне успех, той се
възгордява… Чувството е опияняващо, пристрастяващо, кара ни да
мислим, че светът е в краката ни, забравяме, че всички сме равни…
Още преди години британският философ и писател Джордж Оруел е
стигнал до прозрението, че всички са равни, но някои са ПО-РАВНИ
от другите. Вярно ли е това? Не е ли в разрез със закона за защита
на човешките права?
Реалността е сурова, а светът – несправедлив. Всеобща “тайна”
е, че някои от нас се ползват с привилегии в обществото, че имат повече
власт от останалите. Жалко или не, това е цената, която трябва да
платим за да прогресираме. Ако всички бяхме наистина равни, нивото на
развитие на науката и техниката нямаше да е същото. Конкуренцията
щеше да изчезне, а заедно с нея и продуктивността…
Замисляли ли сте се някога, колко вида равенство съществува?
Равенство между религиите? Да, трябва да се научим да уважаваме
другите религии, така както своята собствена… Равенство между
половете? Да, трябва да осъзнаем, че полът не е определение за човешкия
интелект… Най-важно обаче е равенството между ХОРАТА!
Историята показва, че в кризисни моменти сме способни да загърбим
различията помежду си и да направим всичко по силите си, за да
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помогнем! Единадесети септември, цунамито в Индийския океан, ураганът
“ Катрина ”, а сега и земетресението в Хаити…Всички се опитваме
да помогнем, да бъдем съпричастни с трагедията на народи с коренно
различна култура и ценности. Това са хора, които не познаваме, но
въпреки всичко им подаваме ръка, защото в този ужасен момент цветът
на кожата е без значение…
Въпросът е защо разбираме, че е нужна толерантност, когато
вече нямаме друг избор? Нека изградим един нов свят, в който всички
да бъдат равни в различието си! Нека се превърнем в хора, способни
на взаимопомощ, съпричастие и отзивчивост… Да бъдем различни, но
заедно, защото както е казал английският писател Хърбърт Уелс – “
Истинската ни националност е
ЧОВЕК! ”

Кристина Росенова Пейчева, 18

Божена Светославова, 16
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Той водеше борба
Опита но дали успя?
Лицата с усмивки да озари
Етносите да сближи?
Раса друга имаше,
А тя такъв си го обичаше.
Но останаха скептични те,
Това изля се върху малкото дете.
Не искаха и то да ги презре –
Обичта разцъфна в неговото сърце.
Самотни си стоят сега…
Такъв ли е света?
Иванела Христова, 17
художник: Бетина Димитрова, 15
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„Никой не избира своето семейство. Те са божи
дар за теб, както ти за тях.”
Дезмънд Туту
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Всеки път, когато човек каже или си помисли за думата
„семейство”, тя се свързва с най-близкото обкръжение,
топлите чувства и самата ти същност. Семейството е
твоят корен и дори хората или мястото, където човек
е предпазен от всички опасности и трудности в живота.
Няма значение колко е голямо семейството - майка, баща,
братя и сестри, баби и дядовци - те са хората, които те карат
да се чувстваш добре, да не си самотен в света, и винаги да има
някой, на когото можеш да разчиташ. Разбира се, приятели,
колеги или просто познати - всички те имат важна роля в нашия
живот. Обаче те не могат да заместят най-важната част от
семейството. Винаги има разлика, ако стиваш на помощ на
някой член от семейството ти или на някой извън семейния кръг.
Във взаимоотношенията в семейството също може да има
проблеми, главно когато има разлика в годините, специфичните
навици и характерите събрани заедно. Въпреки кавгите и обидите,
членовете на семейството ти винаги са склонни да ти простят.
Това е защото майка ти или баща ти са единствените хора, който
ти не можеш просто да напуснеш или да изтриеш от списъка на
приятелите си.
Думата семейство главно определя хората, но и често се

свързва с дома - мястото, което не случайно наричаш „крепост”.
Без значение къде отиваш и какво правиш, ти винаги се
стремиш да се върнеш у дома, на мястото, където ще бъдеш
посрещнат с най-милите думи и с най-топлите чувства. Това
винаги ще ти помага да си спомниш, че има място - твоето
семейство, където винаги ще си добре дошъл въпреки всичко.
Най-ужасяващото нещо е загубата на семейството
- това е все едно да загубиш себе си. Ето защо ние много
често пожелаваме здраве на хората и техните семейства.
Всъщност това е единственото нещо, което има значение.
Йордан Тодоров, 18
Превод от английски: Силвия Ганева, 15

Мелани Чалъкова, 15
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Forest
While stepping on the soft grass,
I talk to the trees I pass.
Tears from the sky fall,
beautiful, soft and yet small.
I close my eyes and hear the noise,
it sounds like a peaceful, gentle voice.
Around me are dancing flowers,
in billion different colours.
Killed I have not,
betrayal I have forgot.
What do you think?
Do I have a choice,
to hear that beautiful, majestic voice?
Irena Yaneva,15
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Аз зная
Чувствата преливат,
усмивки и сълзи напират.
Само едно знаяти ще си с мен до края!
Дали цветята ще
увяхнат или цъфтят,
аз зная – на тебе
мога да призная!
Обичам те, приятелко
безценна, в този ден
знай – сълзите не мога да спра
и чувствата си не мога да изразя!
Обичам те за всичко,
нека вдигнем чаши сега,
за това приятелство –
мечта!
Арманда Димитрова, 15
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Forever
The first second I didn’t care,
the first minute I thought you were like spice,
at first I thought you were really nice.
And so, the days passed.
I was sure, I found a real friend,
at last!
The days turned into weeks and weeks into
months,
and now my friend a year has passed.
I will forever remember you,
Our friendship forever will last.
Irena Yaneva, 15

Friends
One thought is in my mind,
one thought my friend,
that you are really kind.
One day, the clock of our friendship I'll find,
And it I will wind.
Back to the peaceful time,
when you were here
and I was fine.
Irena Yaneva, 15
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Приятел верен
Стоя неподвижно, но Земята се върти,
а в главата ми въртят се хиляди мечти.
Но за да бъдат те осъществими,
за да бъдат всички препятствия преодолими,
имам нужда приятелска подкрепа да усещам
и при трудност – протегната ръка да срещам!
Нуждая се от някой, който да ме разбира,
от някой, който да умее да ме мотивира!
Който в тъмнината да ми посочи светлината!
Знам, че той би могъл да ми покаже вселена непозната…
Приятелят верен е богатство безценно!
Да знам, че ще е винаги до мен, е просто неземно!
Обръщам се и виждам усмивката му блага,
и мисля си как цялото земно щастие му се полага,
за дето нито веднъж на приятелството ни не измени
и винаги зорко над него бди!
Приятелю, скъпи, знай, че аз винаги ще те уважавам,
обещавам никога да не те предавам или да те наранявам,
защото ти безценен си за мен
и знай ще бъда с теб във всичко нощ и ден!
Габриела Ангелова, 17
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Приятелството
Приятелството е специален вид любов. То винаги е сладка
отговорност, никога възможност. Приятелството не е нещо необходимо,
също както философията, изкуството... То няма стойност за нашето
оцеляване; по-скоро е едно от онези неща, които дават стойност на
оцеляването.
Новото приятелство е като неузрял плод - може да се превърне
или в портокал, или в лимон.
Истинското приятелство е като доброто здраве; стойността му
рядко се осъзнава, докато не бъде изгубена.
Тайната на приятелството е да си добър слушател. Приятелят
е този, на когото можеш да довериш всичките си тайни; някой, който
вярва в теб когато ти самият си престанал да вярваш в себе си; някой,
който знае песента на сърцето ти, и може да пее с теб когато си забравил
думите. Истинските приятели са безценни.
Всеки приятел представлява отделен свят вътре в нас, за чието
съществуване дори не предполагаме, до момента в който приятелят не
се появи; а след срещата с него в нас се ражда един нов свят.
Превод от английски: Карина Стефанова, 15
Художник: Силвия Димитрова, 15
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„1984” промени живота ми
      Книгата „1984” на Джордж Оруел със сигурност е една от
най- великите творби на 20 век. Светът, описан в книгата, не е
реалният свят. Всъщност това е една измислена история. Но
въпреки това, социалното развитие, животът на хората, тяхната
психология и начин на мислене (в някои случаи липсата на мислене),
които са описани в книгата, напълно наподобяват нашия реален
свят. Затова макар имената на местата в онзи фантастичен
свят да не са автентични, ние лесно можем да открием техните
еквиваленти в реалността. Оруел перфектно описва едно „идеално”
тоталитарно общество, където чрез пропаганда, промиване на
мозъка и манипулация на истината,Системата (в чийто образ е
Големия Брат) създава съвсем различна реалност и тези, които са
слаби, или просто не могат да се приспособят към нея, не оцеляват.
Прочетох тази книга преди две години и нямах идея, че когато
я свърша, ще съм с напълно променен начин на мислене. В онези
години мислех, че има една „абсолютна истина”, определен начин на
мислене, който е правилният, и само една правилна гледна точка,
без значение колко други гледни точки има. И ми беше трудно
тогава, защото не бях способна да определя кои неща са верни и кои
– грешни. Това беше много объркващо. Но въпреки това, Оруел
предлага алтернативен начин за откриване на „истината”- в
книгата си той казва, че нещо се превръща в истина, когато всички
вярват в него, или когато накараш другите да вярват в него.
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Тогава разбрах, че дори истината може да е субективна и
всъщност това просто, но фундаментално знание, което получих,
имаше много силно въздействие върху мен. Бях много щастлива
и беше дълбоко облекчение за мен, че няма една неизменна истина,
а много такива и мога да избера тази от тях, която е най-изгодна
за мен. Въпреки, че някои религии са базирани на този принцип определянe на точен начин на поведение и живеене така, че всичката
субективност на живота може да бъде сведена до минимум, като с
това те създават един по-подреден и лесен живот за хората, разбрах,
че на мен ми допадаше обратното - субективността на живота,
хаотичната подредба на истините... Книгата също загатва, че може
да има друга, по-добра реалност и по-добро общество, в което да живеем.
      В заключение бих казала, че най-силният ефект, който книгата ми
оказа, беше идеята, че реалността е такава, каквато ние мислим че е, и
хората могат много лесно да я променят, като просто променят начина
си на мислене. Сега мога да заявя , че идеята на Оруел е много... правилна,
тъй като практически съм осъзналa, че една книга може да те накара
да мислиш по различен начин и в последствие да промени живота ти.
Айсел Томаш, 18
Превод от английски: Валери Ангелов, 15
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Не можем да правим големи неща на тази Земя, само малки неща с
голяма любов. Това, което сме направили само за себе си, умира с нас; това,
което сме направили за другите и за света, остава след нас и е безсмъртно.
Поддържаме живота в нас чрез средствата, които получаваме, но
истинската стойност на живота ни се определя от това, което даваме.
Всеки човек трябва да реши дали ще върви в светлината на творческото
човеколюбие или в тъмнината на разрушителния егоизъм. Стойността на
всеки от нас се състои в това, което сме способни да даваме, а не в това,
колко можем да получаваме. Ние чувстваме, че това което правим е само
една капка в океана. Но океанът би бил по-малък, ако тази капка я нямаше.
Ако не можеш да нахраниш сто човека, тогава нахрани само един. Защото
любовта е факт, когато щастието на другия е по-важно от твоето собствено.
Бъди промяната, която искаш да видиш в света! Хиляди свещи
могат да бъдат запалени от пламъка на една единствена свещ и животът
на тази свещ няма да се скъси. Щастието никога не намалява, когато
бъде споделено. Прави всичкото добро, което можеш, със всички възможни
средства, по всички възможни начини, навсякъде и по всяко време, когато
можеш, за всички хора, за които можеш, толкова дълго, колкото можеш!
Превод от английски: Косара Велчева, 15
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Азбука на толерантността
Днес е вторник. Поредният делничен ден. Вървейки по пътя към
училище се разминах с един просяк, който седеше на стълбите пред един
магазин, навел глава и протегнал ръце. Спрях се и се огледах наоколо. Беше
обяд, една от най-оживените части на деня. Хората минаваха забързани,
в своето ежедневие, и подминаваха бедния човек, който трепереше от студ,
облечен в едва закърпеното си и прекалено захабено палто. Нито един от
тях не се спря поне за секунда, никой не протегна ръка, за да пусне било
то и една две дребни монети в ръката на бездомника. Точно обратното,
ако някой от тези хора го беше погледнал, то беше, за да направи
недоволна физиономия или да промърмори нещо. Сякаш всички тези
хора мислеха, че бедният човек нарочно седи и проси в най-големия студ.
Никой от тях не се замисляше, че ако той имаше къде да отиде, нямаше
да бъде там, където седеше. Те го гледаха със съжаление, с неприязън, с
яд, но никой от тях не го погледна с толерантност. А може би никой
не знаеше как? Нима хората са забравили какво е да си толерантен?
Толерантност? Как да познаваме тази дума и значението й?
Как след като самите ние не я използваме често в нашето ежедневие, а
всъщност толерантността е доста обширно понятие. Да си толерантен
означава да разбираш. Да умееш да влизаш в положението на другите
и дори да не им помагаш, то поне да не ги нападаш. Та нали всеки от
нас се ражда различен. Ако ти си роден бизнесмен, а той няма нищо зад
гърба си. Ако цветът на кожата ни е светъл, а на другите тъмен, то
това не означава, че те са по-лоши от нас и също така съвсем не означава,
че трябва да ги тъпчем и обиждаме, само защото не са като нас. Да
си толерантен означава да си търпелив. Да имаш достатъчно голямо
търпение, за да приемеш различността на другите около теб дори да
не ти е приятно понякога. Ако някога хората са се биели, защото
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са имали различия в мненията си, ако някога владетелите са водели войни
помежду си, за да постигнат консенсус и една и съща гледна точка по
даден въпрос, то сега съвсем не е така. Всеки от нас изразява мнението
си свободно и дори то да е различно от това на другите, те го приемат
като потенциална възможност, проявяват толерантност. И с право.
Толерантността е едно то най-важните, едно от най-положителните
човешки качества. На толерантност се учим още в детските си години.
Още първите дни в училище ние изучаваме азбуката на толерантността.
Жалко е обаче, че с годините вместо да започнем да владеем все подобре тази азбука, ние я забравяме малко по малко, докато един ден
от нея не остане и помен. А защо? Защо след като тази азбука е
общочовешка необходимост. Точно както азбуката на солунските
братя ни е необходима, за да общуваме помежду си, за да се разбираме,
така ни е необходима и азбуката на толерантността, за да прикрие
различията помежду ни, за да ни отвори врата към един по-добър свят.
Свят, в който толерантността е водещо качество в живота на хората.
Замисляйки се, осъзнавам, че да си толерантен е трудно.
Всеки може да бъде красив, всеки може да бъде умен, да бъде лош, но
малцина са тези, които знаят азбуката на толерантността и се
водят по нея в живота си. А всъщност можем да бъдем толерантни,
стига да го осъзнаем, стига да го поискаме, стига да станем готови
да разбираме хората около себе си, да сме търпеливи към тях, да ги
приемаме такива, каквито са дори и да не ни харесва. Ключът към
толерантността се крие в сърцата ни. Ако спрем да бъдем егоистични
и да мислим единствено за себе си, ако се огледаме наоколо и се опитаме
да разберем какви са хората отвътре, а не да съдим по външния им вид,
то тогава ние сме направили първата крачка към толерантността.
Моника Ангелова Райчинова, 18
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The Tolerance Alphabet
Today is Tuesday- just another workday of the week. While I was
on my way to school I passed by a beggar who was stretching his
hands and leaning his head. I stopped and looked around. It was
noon - the busiest part of the day. People were passing by, busy in
their daily lives, ignoring the shivering poor man who was wearing only a too shabby patchy coat. None of them stopped at least
for a second, nobody reached out for his hand to put at least one
or two coins in the beggar’s palm. On the contrary, if any of these
people looked at him, it was to physiognomy or to mutter something. As if all those people thought that the beggar was sitting there
on purpose and begging in the bitter cold. None of them had a second thought that if he had somewhere to go, he wouldn’t be sitting
there. They were looking at him with pity, with hostility, with rage,
but none of them looked at him with tolerance. Or perhaps no one
knew how to? Have people forgotten what it means to be tolerant?
Tolerance? How should we recognize this word and it’s meaning?
How, since we ourselves don’t use it often in our daily lives, but
tolerance is actually a very broad term. To be tolerant means to understand, to be able to put yourself into other’s shoes and even if you
don’t help them, you shouldn’t mock them. After all, we are all born
different. If you were born a businessman and he had nothing his
back. If the colour of our skin is lighter and the skin colour of others
- darker, that doesn’t mean that they’re worse than us and it doesn’t
mean that we should abuse them, just because they aren’t like us. To
be tolerant means to be patient. To have enough patience to accept the
differences in others around you, even if you can’t stand them sometimes. If sometimes people fight each other because they have differences in their opinions, if the rulers in the past sometimes led wars
32

between each other to achieve consensus and a single perspective
on an issue, today it’s not the same. Each of us expresses their opinion freely and even if it’s different from that of others, they accept
it as a potential opportunity- they show tolerance. And they should.
Tolerance is one of the most important and positive human qualities. Tolerance is taught to us since childhood. From the first days in
school we learn the alphabet of tolerance. It’s a pity, however, that
over the years instead of improving our ability to use this alphabet,
we forget it little by little until one day there’s no trace left of it.
But why? Why, after this script is a common human need? Just like
we need the Salonica brothers’ alphabet to communicate with each
other, to understand each other, so we need the alphabet of tolerance - to hide our differences, to open the door to a better world
- a world in which tolerance is a leading quality in people’s lives.
Come to think of it, I realize that being tolerant is hard. Everyone can be beautiful, everyone can be smart, be bad, but few
are those who know the alphabet of tolerance and use it in their
lives. In fact, we can be tolerant, provided that we realize, provided that we want, provided that we are ready to understand the
people around us, to be patient with them, to accept them as they
are, even if we don’t like that. The key to tolerance is hiding in
our hearts. If we stop being selfish, if we look around and try to
understand what people are on the inside, not to judge them by
their appearance, then we’ve made the first step towards tolerance.
Translated by Yavor Petrov, 17
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Поток на мисълта
Уважаеми читателю,
Отметни поглед замалко от този разказ и погледни
през прозореца на своята стая. Какво е времето?
Сега като гледам навън установявам, че вали. Небето е
прихлупено над земятя, черни облаци са го опасли, ситни капчици
дъжд падат бавно надолу и постепенно намокрят топлата земя.
Ако все още не можеш да си представиш картината, припомни си
девети юли. Защото това, което след малко ще прочетеш, се случи
именно тогава. Денят беше топъл едва началото на лятото, но
все пак беше хладно за това време от годината. И валеше. Цялата
природа се бе стреснала от внезапната промяна и бе изпаднала
в униние, хората също бяха начумерени, не в настроение, с
изключение само на някои, за които ще стане дума по-късно.
Причината, поради която те карам, драги, да си
припомниш този ден, е, че преди малко, сядайки да пиша,
уцелих точно такова време навън – абсолютно случайно.
Но това ми помогна да пресъздам по-точно картината.
Не си ли съгласен, читателю, че, за да изживееш това,
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което се случи тогава, ще ти бъде по-лесно, ако и при теб
времето е такова? Ето защо аз те моля – погледни навън. Вали ли?
Човек и добре да живее, умира...
Кана сюбиги Омуртаг
Денят беше дъждовен. Така започна, така и завърши.
В началото имаше само сиви облаци. Постепенно станаха
черни и към обяд започна да вали. А като започна, не спря,
докато не се прибраха всички по домовете си. Валя, спира...
валя, спира; и така през цялото време. Само първата
половина на юли бе, а беше студено. Вярно, не беше зимен
студ, но температурата беше достатъчно ниска, за
да накара хората да сменят летните дрехи с есенни.
Краят на работния ден съвпадна с един от
промеждутъците между обилния валеж и категоричната
суша. Един мъж на тридесетина, нисък, леко прегърбен,
току-що излязъл от работа, вървеше бавно надолу по
улицата и се подпираше на дълъг чадър, сякаш беше бастун.
В резултат – по плочките се чуваше досаден, монотонен,
металически звук, който караше всички да се обръщат, за
да видят какво става. Той бе доволен от този факт, но
въпреки това изражението на лицето му продължаваше
да бъде намусено, с присвити вежди и сърдит поглед.
Човекът бе облечен бедно, затова бе доста трудно на пръв
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поглед да се определи просяк ли е или не. Но после – чистата му
черна коса, новият чадър и най-вече походката, с която се движеше,
разсейваха всяко съмнение. Но кое от всичко това пораждаше
един до друг и се смееха с пълно гърло. А, когато видяха отдалече
мъжа с чадъра, те прихнаха – смехът беше толкова силен и
рязък, че отново малцината, които се намираха на улицата,
започнаха да се обръщат, но този път към младата тайфа.
Когато усетиха, че всички погледи са впити в тях, те млъкнаха и
започнаха да си шушукат. Разбрал, че приказват за него, мъжът
ги погледна свирепо, докато минаваше покрай тях, и си помисли:
- Мълкнете, за Бога! Кой ви е дал правото да
критикувате! Погледнете първо себе си и тогава плюйте хората!
Едва измина няколко крачки и вече не чуваше
гласовете им. Сякаш бяха прочели мислите му.
Така Емануил Тревнев продължи своя път надолу по улицата.
Вървеше с достойнство, но важността, която си придаваше,
не съвпадаше съвсем с външния му вид. Все пак за него това
нямаше особено значение – гордостта, която бе прикривана от
поведението му в обикновени ежедневни ситуации, диктуваше
всяко едно негово действие. Дори напсува един некадърен
таксиметров шофьор, който замалко щеше да го блъсне. Едвам
се бе съвзел от стреса след малкия инцидент, все още бе обърнат
в посока, където допреди малко се намираше жълтата кола,
когато започна отново да вали. Сякаш в хор вървящите по
плочките на тротоарите въздъхнаха отчаяно, щом първата
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капка докосна главите им. Изненадан бе и Емануил, който
тъкмо бе поел по своя път надолу, но установи, че ще му бъде
нужен подслон и отново спря, за да отвори чадъра си. След това
завървя към своята цел със същата леко прегърбена походка.
Малко бяха вървящите без чадър над главите си и те бяха
наистина нещастни, поради факта, че не след дълго заваля
порой. Всички бяха принудени да се скрият под навесите, които
се намираха на улицата. Единствено Емануил Тревнев
продължаваше бодро да крачи под дъжда Срещу него вървеше
един клошар – мъж с потъмнели от мръсотия кожа и
дрехи, на когото бе трудно да се определи възрастта, поради
сплъстената неподстригвана отдавна коса и стърчащата във
всички посоки брада, които закриваха почти изцяло лицето му.
Клошарът, който вероятно току-що бе излязъл от най-близкия
контейнер, вървеше устремено със забързана крачка нагоре по
улицата. След известно време двамата бяха почти един до
друг. Забързаният се удари странично в другия, пъхна нещо в
дрехата, която трябваше да бъде яке, и хукна в своята посока.
Не мина и миг, когато Емануил се обърна
и
затича
към
бягащия
циганин,
крещейки:
Спри! Върни се! Върни ми парите!!!
. Чул тези думи – те сякаш му подействаха като магическо
заклинание -мърлявият крадец се спря и завървя към
Емануил Тревнев с протегната ръка, в която държеше
черен кожен портфейл. Той го подаде на собственика
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му като се извини и му обеща, че повече няма да краде.
Така двамата си заминаха – всеки в неговата си посока.
Какво влияние имаше Емануил Тревнев върху
този човек! Той продължаваше да трепери, докато
върви, и да си мърмори, че повече няма да краде.
Все пак младият човек не се впечатли особено от грабежа.
Беше чувал стотици пъти за точно такива опити
за кражба и беше сигурен, че и на него ще му се случи все
някога. Озадачен бе обаче от поведението на бездомника –
дори и не подозираше, че така мигновено ще получи обратно
отнетото му. Не предполагаше, че съвестта на крадеца
ще се разбуди или пък че ще откликне на виковете му.
Развеселен от тази мисъл, той продължи отново по пътя си.
Стигна до един магазин, взе си количка и влезе вътре.
Интересно бе, че хората, които се намираха в магазина, бяха
доста повече от тези по улицата, и все пак не бяха много.
Това бе добре дошло за Емануил, тъй като той ненавиждаше
навалиците – да минава през тесни коридори от лавици,
едвам да си проправя път с пазарската количка и винаги да
има поне един блъснат човек, който да му се разкрещи заради
това, че не внимава при управлението й; и освен всичко да
чака по половин час, за да мине през касата. Той бе сигурен,
че такива инциденти сега няма да има и това допълнително
разведри настроението му; а фактът, че вътре бе топло
и уютно, го предразположи към едно дълго пазаруване.
38

Едно заблудено врабче, което може би просто се бе уплашило от
дъжда и бе пожелало да се скрие на сухо, влетя скорострелно в
магазина, като стресна всички, покрай които мина. То кацна
замалко на земята близо до вратата, огледа се, след което
отново излетя, извиси се над стелажите и се изгуби някъде във
вътрешността на големия магазин. Емануил Тревнев погледа
малкото птиче, докато не го изпусна от поглед. Той забеляза,
минавайки няколко пъти покрай касите, че много малко хора са
свършили с покупките. Причинатаза това беше, че повечето от
клиентите на магазина предпочитаха да стоят вътре, далеч
от дъжда, макар и да са си набавили необходимите продукти.
Истината бе, че Емануил също успя за кратко време да вземе
това, което му трябваше, но видя, че навън продължава да вали
и остана да се разхожда безцелно между различните лавици.
Това обаче не трая дълго, тъй като, минавайки покрай един
от стелажите, той забеляза жена, която бе застанала пред
нещо на рафта и го съзерцаваше съсредоточено. Вероятно
и тя като другите си търсеше с какво да отбие времето в
магазина. На известно разстояние имаше още един човек,
който пък очевидно избираше продукти за дома. Емануил
обаче бе достатъчно наблюдателен, за да забележи, че точно
над младата дама, на последния рафт от стелажа, стоеше
един кашон. Този кашон много заплашително бе излязъл
почти наполовина от реда. Емануил се стресна. Първата
мисъл, която мина през главата му при тази гледка бе:
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Не, не е възможно да падне върху нея!
Той се запъти към жената, за да я предупреди за опасността.
По някаква странна, но и страшна случайност, съдбата
сякаш бе прочела пророческите му мисли: врабчето, което бе
влязло през вратата на магазина, невидяло кашона, не успя да
го заобиколи; то профуча с висока скорост и се блъсна в него. В
този момент той се наклони леко навън, олюля се няколко пъти
на място, след което се понесе стремително надолу. Емануил
Тревнев скочи, за да предпази жената, но вече бе твърде късно.
Неговите реакциине бяха достатъчно бързи. Той не успя да
я стигне навреме и кашонът я удари по главата с голяма
сила. Тя падна. Мъжът от другата страна се втурна да
помогне. Насъбраха се и други, за да видят какво бе станало.
По думите на младата жена й нямаше нищо. Все пак обаче
присъстващите сметнаха, че ще бъде по-добре, ако повикат
линейка. Така и направиха. Скоро тя бе откарана в болницата.
След това всички се разотидоха и всеки забрави за станалото.
Единствено Емануил Тревнев продължаваше да размишлява
за случилото му се през деня – групичката от младежи,
които му се подиграваха – нещо, което не му се беше случвало
досега и според него той не заслужаваше такова отношение по
никакъв начин. Горделивостта и егоизмът в него заговориха
със закъснение: той трябваше още тогава да се обърне и да им
даде да разберат, че той не им отстъпва по нищо и че нямат
никакво право да причинват на хората това, което не искат
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на тях да им се причинява. Все пак обаче беше факт, то беше
станало и дори и да беше направил така, какъв ли щеше да бъде
резултатът - никакъв. Никакъв, защото каквото и да прави
човек, никога не може да отрече другия от собствените му мисли.
След това заблуденият клошар, който явно доста добре се бе
усъвършенствал в джебчийството и по-скоро по навик, отколкото
от нужда, сви почти незабелязано портфейла му. И най-накрая
нищо неподозиращата жена, чиято зла участ по едно лошо
стечение на обстоятелствата той не успя да предотврати. Все
пак това, което го успокояваше до някаква степен, бе мисълта, че
изходът от ситуацията не беше фатален. Тези неща вълнуваха
ума на младия човек по пътя му към дома. За тях мислеше
той, но и не само. Той бе разочарован от несправедливостта
на света. Нещо повече – той бе не просто разочарован, а ядосан,
възмутен – ядосан от факта, че съществуват нещастията,
които винаги съпътстват дори и най-щастливия човек, които
се проявяват в най-неочаквани моменти и променят живота
на човека завинаги; възмутен бе от наличието на простота и
лицемерие у хората, които не се срамуваха да ги демонстрират,
от незаинтересоваността и липсата на мисъл за другия, от това,
че всеки гледа само себе си, създава си фалшива представа за своята
личност и, когато стане въпрос за оценяване на другия, в неговите
очи изникват само лошите черти на отсрещния, а всичко хубаво
той приписва на себе си, без да си дава сметка, че той по нищо не
се различава от когото и да било на този свят, че всички ние сме
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създадени еднакви и нямаме право да се поставяме над другите.
Подхранван от тези така неприятни мисли, гневът на
Емануил бе достигнал до своя връх, когато той се прибра вкъщи.
Още отваряйки вратата, до ушите му стигнаха вибрациите
на неприятен бумтеж от надута музика, чието послание той
не разбираше. Шумът обаче бе толкова дразнещ, че нервите
му не издържаха и той се разкрещя в коридора на блока:
Да ви гръмне уредбата дано!
След това той пристъпи в своя апартамент, доволен, че е излял
яда си, било то и в празното пространство, затвори вратата,
постави внимателно торбите с покупки на земята и започна
да си развързва обувките. Точно в този момент обаче се чу
едно силно „бум!” и приглушен от стените женски писък,
който със сигурност близо до източника му бе пронизителен.
Музиката или по-точно бумтенето спря, настана тишина.
Емануил се зарадва, че проклеването на източника на досаден
монотонен звук доведе до задоволителен положителен резултат.
Вечерта Емануил прекара сам, както винаги, на масата
пред телевизора. Пред него стоеше чиния с ядене, от което той
механично загребваше с вилицата и пъхаше в устата си, а
погледът му бе забит празно в работещия телевизор. Той беше
включен само колкото да издава някакъв звук за фон. Всъщност
мъжът изобщо не възприемаше това, което гледаше, тъй
като отново размишляваше. Мислите му от преди малко се
бяха възвърнали, но към тях този път той прибави и тази
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за невъзпитаните съседи, които си мислят, че са центърът
на света и които не се съобразяват с общоприетите часове за
почивка, в които не трябва да се вдига шум, а точно обратното
– всички останали трябва да се съобразяват с тях. Причината
за гнева му се коренеше в една случка, станала неотдавна –
отново ситуацията бе същата: силен шум, който трябваше
да наподобява музика, се чуваше от горния етаж, беше вечер –
време, по което вече всички би трябвало да си почиват. Съседите
обаче явно не бяха на това мнение. Емануил не чака дълго –
по природа беше раздразнителен и нервен; нетърпението му
взе връх и реши учтиво да ги помоли да спрат музиката.
Така и направиха, но не след дълго отново продължиха.
Оттам молбата прерасна в спор, който се разреши едва днес,
когато уредбата на семейството от горния етаж се развали.
Емануил Тревнев стана от масата, прибра чинията и
приборите, с които вечеря, след това ги изми и си легна. Денят
бе прекалено натоварен емоционално и той предпочете да си
легне по-рано, за да прогони неприятните мисли от главата си.
Предпочиташе да сънува кошмар, отколкото да продължава да
размишлява върху нещата, които вече не можеше да промени.
Нощта бе бурна за Емануил – той се въртеше в
леглото си, плувнал в пот, вероятно заради напрежението, под
което бе поставен в своя сън. Съдържанието му обаче не би
имало особена роля в повествованието, ако не се бе променило.
Сега той се намираше на една гола поляна. Слънцето грееше
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силно. Той направи няколко крачки по зелената трева – наоколо
нямаше нищо. Легна и затвори очи. Радваше се на топлото
време – от няколко дни не бе виждал такова и вече му липсваше.
След малко чу шум от течаща вода. Той се надигна леко и
видя, че под краката му се бе появил един широк поток, чиито
води течаха бавно и спокойно. Стана, приближи се и се наведе
над водата, в която се отразяваха жарките слънчеви лъчи.
Изведнъж водата започна да се движи по-бързо, стана бурна,
появиха се вълни. Емануил чу часовник да звъни. Огледа се
настрани – нямаше нищо. Погледна във водата – на дъното
лежеше един старовремски часовник, който звънеше досадно.
Той знаеше обаче, че трябва да го спре. Но как? Ако влезеше
във водата, тя щеше да го отнесе надалеч и нямаше да успее
даже да го хване. Нямаше представа откъде, но бе сигурен, че
ако часовникът продължаваше да звъни, щеше да се разбуди
някакъв звяр. Затова започна да се моли: „Спри! Спри! Спри!”.
В просъница Емануил се чу да вика: „Спри!”, алармата на
радиочасовника му звънеше. Той продължаваше несъзнателно
да вика. Изведнъж часовникът млъкна. Той се събуди.
Погледна колко е часът – не бе минала минута, откакто бе
започнал да звъни, а алармата беше вече спряла. Това не
беше нормално – тя се бе изключила от само себе си. Или...
В съзнанието му изникнаха отново случките от
предишния ден. Едно нещо свързваше и четирите – изходът
от всяка една ситуация беше резултат от неговата воля.
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Сега той разбираше: младежите млъкнаха, когато им го
каза мислено; просякът му върна портфейла, когато му се
разкрещя; кашонът удари жената, когато през ума му мина
подобна мисъл и накрая – уредбата на съседите гръмна малко
след като се разкрещя по нейн адрес. Сега вече всичко беше ясно
като бял ден – по някакъв начин Емануил Тревнев бе придобил
способността да контролира обстоятелствата посредством
мисълта си. Доказателство за това беше алармата на
часовника, която спря да звъни при неговата команда.
В такъв случай пред него се откриваха огромни
възможности. Животът му щеше да се подобри многократно,
всичките му проблеми щяха да изчезнат – той щеше да
води нов живот. Можеше да стане господар на света, да
премахне неправдата, да изкорени злото от хората. Но
най-примамливата полза, която можеше да извлече от
това, бе, че хората вече нямаше да говорят против него
– напротив, той щеше да ги кара да му се възхищават.
Обнадежден, Емануил Тревнев започна да се приготвя
за работа. След малко отиде в кухнята и сложи мляко в
джезве, след което запали газовия котлон и го постави на него.
Телефонът звънна, но не бе нужно да ходи до него, за да вдигне
слушалката – една елементарна команда бе достатъчна,
за да се включи сам високоговорителят. Разговорът течеше,
докато Емануил продължаваше да приготвя закуската
си. Той постави дъска за рязане върху кухненския плот,
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извади голяма пита кашкавал от хладилника и
започна да я реже на малки парченца. Това обаче не
беше никак лесно – ножът беше затъпен и щеше да
бъде чудо, ако някой се пореже на него, помисли си той.
Нещо странно му направи впечатление – през прозореца
не влизаше никаква светлина от слънцето. Обикновено в тази
част на деня – рано сутрин – при безоблачно време слънчевите
лъчи огряваха изцяло дъската за рязане. Днес за пореден път
от няколко дни нямаше и помен от слънцето – то по някаква
необяснима нему причина се криеше срамежливо зад облаците.
Той поиска много силно отново да бъде топло, да няма дъжд, да
е светло. Мечтаейки и гледайки през прозореца, продължаваше
автоматично без никаква мисъл да реже кашкавала. Изведнъж
усети остра болка на пръста. Когато погледна, видя, че тъпият
нож в крайна сметка не е бил толкова тъп и че се е порязал.
В този момент в стаята стана необикновено светло.
Емануил отново отправи поглед към небето и най-красивата
гледка се изписа пред очите му: облаците се разделяха и проправяха
път на слънчевите лъчи; те ограждаха небесното светило от две
страни и около тях се беше образувал ореол от слънчева светлина.
Той съзерцаваше райската картина с широко отворени очи –
запленяваща красота; Емануил не можеше да откъсне поглед
от нея. Но раната на пръста му започна да щипе. Чу се
свистене откъм газовия котлон – млякото кипеше. Ядосан на
себе си, Емануил извика: „Не!”, и интуитивно затича към
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котлона, но се възпря на момента, тъй като той вече беше спрял
да работи. Той прочисти раната си. После закуси и излезе.
На входа на блока го чакаше такси. Офисът му се
намираше на другия край на града и, ако тръгнеше пеша
към работа, това означаваше да закъснее. Работното му
място беше на първия етаж на жилищна кооперация, доста
подобна на тази, в която той живееше. Таксито го спря
пред входа, не след дълго започна поредният му работен ден.
Днешният ден в офиса не бе много по-различен от
останалите – все едно и също: задачи, задачи и отново
задачи, които трябваше в определен срок да бъдат свършени.
Постоянно около него се нъварташе секретарката, която
всеки път го подпитваше нещо. Той гледаше да сдържа
нервите си, но му беше много трудно. Най-накрая, когато тя
дойде за сетен път и му каза, че шефът иска да говори с него,
той я отпрати обратно като й каза да му предаде няколко
цветисти думи. Тя не се поколеба и точно това направи.
Разбира се, когато човек е под напрежение и някой му досажда,
не мисли какво прави или приказва. И в този случай Емануил
пропусна да съобрази, че по този начин ще си навлече само
неприятности. Така и стана. Съвсем скоро секретарката
се върна, придружавана от шефа на фирмата, който изчете
едно дълго конско на своя служител и го заплаши с уволнение.
По-нататък през деня Емануил изобщо не се разведри.
Не беше в настроение, докачлив беше; новооткритата му
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способност също не изчезна, а напротив – той продължаваше
да сее поразии, благодарение на нея. През обедната почивка
той излезе навън, за да подиша чист въздух. Атмосферата
в офиса го потискаше и никак не му действаше благоприятно.
Ето защо той реши, че ще бъде добре, ако се поразходи по
улицата. Докато вървеше мина покрай група улични чистачи
с техните характерни оранжеви елечета. Не им обърна
внимание, но след като ги подмина, чу някой отзад да го вика.
Когато се обърна, той видя че към него вървеше вчерашният
му познат, който се бе опитал да открадне портфейла му.
На вид не беше по-различен, но сега имаше доволна усмивка
на лицето си. Той обясни на Еманиул, че както му бе
обещал, започнал да работи като чистач и вече не се ровел в
контейнерите. Това можеше да се забележи, тъй като вече не
се разнасяше навред миризма на вкиснато. След това двамата
се разделиха и се върнаха обратно към задълженията си.
Когато работното му време свърши, Емануил
напусна сградата и зачака пред входа таксито си. Докато
стоеше отвън, някъде отгоре се чу весел детски смях. Той
повдигна поглед, търсейки източника на смеха – все още не се
бе стъмнило. Беше малко момиченце, което се бе навело през
терасата на един от горните етажи на блока. Детето имаше
на лицето си широка, искрена усмивка, очевидно се радваше на
нещо и махаше на мъжа възторжено. За Емануил бе явно, че
малкото момиченце се е качило на нещо високо, за да надникне
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през парапета. Лошото бе, че се беше надвесило прекалено много над
улицата и той се притесняваше да не стане злополука. Ето защо
извика с надеждата да бъде чут и най-вече разбран от детето.
Момиченце! Защо не се прибереш вътре? – момиченцето
продължаваше да го гледа любопитно и да му маха. То не
разбираше и дума от това, което Емануил се опитваше да му
каже. Той разбра това, но продължи да вика – дано по-простите
думи помогнеха. – Внимавай, защото можеш да паднеш!
В този момент детето се провеси още по-ниско над
улицата. Не мина и секунда и то вече летеше стремително
надолу. Емануил се извърна на другата страна, за да избегне
неприятната гледка. Чу се силен звук от удара в земята.
Той не пожела да погледне. Единственото, което направи
бе да се обади на линейка и да изчака отвън. Той седна на
бордюра, закри главата си между краката и заплака... След
като даде нужните показания, той се прибра вкъщи. Без
дори да се събуе, той влезе в апартамента си с тромава
походка, отпуснато тяло, клюмнала глава. Погледът му беше
замислен, апатичен. Не му правеше впечатление, че в стаята
бе сумрачно – той не пусна осветлението. Единственото,
което направи, бе да запали котлона, за да си стопли мляко
– това бе едничкото нещо, което го успокояваше. Уви, газта
бе свършила Той само съблече сакото си, след което легна,
без да прави каквото и да било повече. Докога щяха хората
да страдат заради неговото невнимание, заради неговите
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грешки? Докога щеше той да гледа как светът около него се
променя, заради глупавите му мечти, безполезните
му
надежди,
рушителните
му
мисли?
Той заспа – единственото място, където бе
сигурен и спокоен, беше царството на сънищата.
На следващата сутрин алармата отново звънна в същия
час както винаги. Емануил стана, без да я изключи, без дори да
се замисли преди да се надигне – просто механично се облече.
След това не си приготви закуска, а направо излезе. Отиде
до гаража, който се намираше в задния двор на блока, отвори
вратите, след което изкара един стар трабант, който вдигна
толкова много шум, че вероятно събуди целия квартал. Тази
стара кола Емануил използваше само когато отиваше на село.
Той затвори вратите на гаража, влезе обратно в
бричката и потегли.
В града беше пълно с коли, тъй като всички тъкмо
по това време заминаваха на работа – нещо, което той не
възнамеряваше да направи. Извън града обаче почти нямаше
шофьори, още повече, че Емануил караше по страничен
път, тъй като гледаше да избегне каквато и да била среща
с хора. В противен случай рискуваше прекалено много.
В съзнанието му се бяха запечатали две конкретни
картини: стреснатото изражение на младата жена,
която по грешка на заблудения врабец, а всъщност
най-вероятно заради отрицателните мисли на един
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също толкова объркан човек, бе парадоксално ударена
от кашон; веселото личице на малкото момиченце и
летящото към земята тяло на невръстното дете. Освен
това тези мисли бяха съпроводени от всичките останали
проблеми, които си беше навлякъл през последните дни,
благодарение на това, че винаги всяка първа негова мисъл
бе отрицателна, свързана винаги с лошото, а не с доброто.
Той знаеше, че за нещастието на жената и момичето
бе виновен само и единствено той, че желанието му да си
подобри живота, да се сбори по лесен начин с несгодите бе
довело по-скоро до разруха, отколкото до някакъв положителен
резултат. И все пак светъл лъч прогони меланхолията
за момент. Нима имаше нещо лошо в това, че накара
младите да спрат приказките по негов адрес? А малко ли
добро бе да научиш крадец да не краде, да накараш просяк
да работи? Та, ето – той можеше да върши и добрини.
Самотата и страданието в миг обгърнаха отново
съзнанието му. Доброто, което бе сторил, се коренеше изцяло в
неговия егоизъм – той промени хората, защото те бяха засегнали
честолюбието му, защото бяха посегнали на собствеността
му. А той не можеше да позволи това. Егото му бе силно.
И все пак – след като можеше да върши добро, бе ли
способен да предотврати инцидента в магазина. А успя ли
да спаси момиченцето, дори успя ли да му върне живота?
Отговорът беше не. Въпреки очакванията му неговият
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живот изобщо не се подобряваше, напротив – той
правеше много повече грешки отколкото преди.
Той знаеше, че беше прав и трябваше на всяка
цена да намери изход от ситуацията и той знаеше къде.
Преди да излезе от града Емануил бе спрял, за да купи
сутрешния вестник. Дори не го разгърна – просто видя големи
черни букви на първа страница, на които не обърна внимание,
и го метна на седалката до себе си. Когато пристигна пред
входната врата на малката къщурка в селото, той взе
вестника в ръка, излезе от колата, отвори портичката и се
запъти някъде навътре в двора. Дори не влезе вътре в къщата.
Той метна сутрешния печат до един голям
камък. Отиде под един навес, взе голяма лопата и се
върна на същото място. След това започна да копае
– почвата бе суха, дъждът не я бе засегнал много.
Той работи един час без почивка. Резултатът от
всичките му усилия бе една огромна, дълбока дупка с дължината
на човешки бой. Когато приключи, Емануил се подпря на
дръжката на лопатата не от умора, а замислено, и загледа в
земята. Тогава до оградата се приближи един дядо и го запита:
Какво копаеш, синко?
Гроб – отговори тихо и смирено Емануил.
Нали знаеш, че който копае гроб, сам пада в него?
Точно така. Който гроб копае – замълча. Думите му
бяха изпълнени с тъга и болка, - сам в него пада.
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Нещо неочаквано се случи тогава. Емануил се изхлузи
от дръжката на лопатата. Тялото му се строполи
в изкопаната дупка и остана там безжизнено.

*

*

*

Днес вестниците се продаваха като топъл хляб. Не е
и никак чудно, тъй като нямаше как който и да е, минаващ
покрай вестникарски павилион, да не забележи огромното
заглавие с потресаващо послание на първа страница на
всеки един вестник: „5-годишно дете пада от шестия етаж”,
„4-годишно виновно за смъртта на сестричката си” и т.н.
Въпреки различните заглавия обаче, кое от кое постряскащо и страшно, във всички статии се съобщаваше
за трагичната смърт на едно малко петгодишно
момиченце; как един случаен човек, който работил в офис,
намиращ се в същия блок, когато си тръгвал от работа,
видял малкото дете, надвесено над улицата. И в отчаян
опит да го спаси той му извикал да се прибере вкъщи. И в
същия момент момиченцето се строполило на земята.
Съобщаваше се също и за по-малкото братче: как,
неосъзнало какво е сторило, то разказало съвсем спокойно на
разследващите за играта между двете деца. За това как
сестричката му пожелала да разгледа улицата от високо,
качила се на стол и се надвесила над парапета; как то в
желанието си да я стресне я бутнало. И момиченцето паднало...
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Следващият ден предстоеше да бъде също така доходоносен
за вестникарските фирми, тъй като отново щеше да има
шокиращо заглавие на първа страница. Отново развълнувани
купувачи щяха да се тълпят пред вестникарските будки и
да се надпреварват кой пръв ще прочете горещата новина.
И отново журналистите щяха да пишат за един
нещастник, за неговата смърт. Този път обаче читателите
щяха да четат както за една трагична, така и за една
парадоксална смърт. Смърт, породена от неразбиране, грешно
внушение и фалшиви идеали. А именно тази на Емануил
Тревнев. Човекът, чийто живот бе пред него, но когото по някаква
странна причина съдбата бе решила да постави в незнание. И,
заслепен от своята зла участ, той реши да посегне на живота си.
Само ако бе последвал потока на мисълта; да бе прочел
първата страница на вестника. Вестникът, който стоеше
сгънат на няколко крачки от него секунди преди кончината му.
Светломир Златков
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Аз и Ти
Аз не съм като теб!

Аз съм вятъра в косите му,
аз съм сълзите в очите му,
аз съм смисъла на дните му.

Аз съм слънцето в душата му,
аз съм усмивката на лицето му,
аз съм песента в съзнанието му.

Аз съм огънят в кръвта му,
аз съм светлият лъч в света му,
аз съм топлината в сънищата му.

Аз съм водата в пустинния му свят,
аз съм минало в бъдещето му,
аз съм единствена в мислите му.

Аз съм в сърцето му,
аз мога да крада души, сънища, мечти.
Аз не съм като теб, аз съм другата!

Деница Димитрова, 15
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Част от различното
Еднакви и различни – можем ли да бъдем и двете
едновременно? В какво се изразява същността им? А какви в
действителност предпочитаме да бъдем? Можем ли да изпъкнем
дори с еднаквостта си или тя ни прави единствено незабележими?
За да заблестим, трябва ли да сме различни от тълпата?
Дали по природа не знам, но ние, хората, много
обичаме да сравняваме и обединяваме в едно полюсни
елементи. Забъркваме смеси от взривоопасни вещества,
без да се замисляме, без да се тревожим кога ще избухнат.
Може би по същия начин трупаме в себе си какво ли не –
нужно и ненужно, добро и зло, качества, които си пасват взаимно
или се отблъскват като едноименни магнити. Поставяме ги
парче по парче на празните места от пъзела на душите ни,
изграждаме личностите, в които постепенно се превръщаме.
Но дали нарочно или несъзнателно, не мога да кажа, не
даваме воля на всичко, потискаме едно за сметка на друго.
Може би е невъзможна едновременната проява на цялата
ни същност, но дали наистина всяка частица от нас намира
начин да се разкрие в подходящия, в необходимия момент?
Природата е всемогъща, непредсказуема, истинска
магьосница. Погрижила се е за разнообразието в целия ни свят, но днес
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аз стоя тук и се питам „ Кога загубихме своята индивидуалност?”
Вървя бавно по улицата и се взирам в лицата на
разминаващите ме. Скрити зад клоунски маски, те са плашещо
еднакви. В стремежа си да излязат напред, да изпъкнат, хората се
качват на сцената, под светлините на прожекторите и заиграват
своите роли. Но къде е публиката? Представлението е единствено
за колегите им артисти, с които си партнират дори в момента.
Дали наистина е по-лесно да влезеш в роля, от това
да бъдеш себе си? Възможно ли е някой да е толкова празен
отвътре, за да направи подобен избор? Дали ние всички, като
общество, не сме го тласнали по един и друг начин към това?
Когато тълпата върви срещу теб, е трудно да тръгнеш
в противоположната посока. Когато тя крещи в лицето ти, е
трудно да удържиш на своето. Когато правиш нещо, макар и
сам, но тя го руши, когато говориш, но няма кой да те чуе, когато
не можеш да продължиш напред, какъв е смисълът да се бориш?...
Това е игра, в която не ще победиш, но и която
не можеш да спреш да играеш. Пред себе си имаш два
изхода – да се пуснеш по течението или да потънеш.
В първия случай се оставяш на произвола на съдбата или
може би по-скоро в ръцете на обществото. Не ти избираш посоката,
не ти определяш темпото. Механично следваш останалите,
губейки себе си с всяка следваща крачка. Превръщаш се в нещастен
глухоням слепец. Глух за песента на свободно живеещия, няма за
парещата на езика ти истина, сляп за красотата на светлия ден,
сакат за добро дело, безчувствен за любовта. Хладна е кожата
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ти, изстинала, като на мъртвец, угаснали и мътни са очите
ти, безмълвни са устните ти, свити в сурова гримаса, сковано е
цялото ти тяло. Тихо, незабележимо пълзиш по земята като
сянка, черна и неясна. Няма непреодолими граници пред теб,
провираш се през всяка цепнатина и не оставяш дори леда следа.
А така ли искаш да живееш?
Нечут, невидян, неразбран, без да откриеш и
извървиш собствения си път, без да оставиш отпечатъка
от обувката си в пепелта. Не завещаваш никому нищо,
обричаш се на безсмислено, безпаметно съществуване.
Заел си излишно място, пропилял си време, защо си се
родил, защо си
живял напразно,
захвърлил
си
безценен
дар.
И м а ш
още
една
възможност –
да не продължиш
с тълпата, като
част от стадо, да потънеш още там на мястото, където
те спряха, да изчезнеш безследно. Ако знаеш какво те
очаква, може би би избрал това. А може би страхът би те
обладал напълно, вкопчил железните си пръсти в теб. Дали
на дъното ще намериш спокойствие, когато всички са над
теб, там, откъдето не можеш да сториш нито да промениш
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нещо. Отново нямаш влияние нито власт дори над собствения си
живот, защото не съществуваш за онези по-високо, за обществото.
Остана още един вариант, за който дори нямаш смелостта
да си помислиш. Да използваш последното си оръжие, което си
скрил най-старателно. Това, което дреме неспокойно в гърдите
на всеки от нас, което се опитваме да приспим все по-дълбоко –
самите себе си, нашата неподправена, уникална индивидуалност.
Кога започнахме да се страхуваме толкова много от
различното, от необичайното? Защо постоянно се опитваме да
избягамедалечотнегоилиживодагопогребемдълбоковземятаподнас?
Не искаме да го чуем, да го видим да го почувстваме. Обръщаме
му гръб на него и едновременно с това на нас самите. Кроим плана
за неговото и собственото ни унищожение. Заклеймяваме всеки
белег, различен от нашия – пол, възраст, раса, религия, култура,
възгледи или просто стил. Изправяме се едни срещу други, освирепели
от страх, безмилостни, способни на немислими жестокости.
Къде изчезна любопитството ни, пресъхна ли страстта
ни да търсим и откриваме новото, утолихме ли жаждата си за
знания? Необятни са световете, които може да ни покаже всеки
от нас, защото дори с нещо незабележимо на пръв поглед той е
различен. Но защо забравяме този факт, защо го пренебрегваме?
Нима наистина се заблуждаваме, че сме по-велики от другите,
че можем да постигнем по-висши цели и дела, че сме по-щастливи?
Затваряйки очите и съзнанието си за различното, заключваме
врати, които могат да ни разкрият древни тайни, да ни отведат в
непознатиземи,данисрещнатсмъдреци,данипозволятдаизпитаме
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всемогъщи сили. Оставаме затворени, като попаднали в плен, в
света, в който сами сме изследвали, малък като кибритена кутийка.
Защо сме толкова тесногръди? Защо се отказваме от
възможността да видим живот през чужд поглед, от друг ъгъл?
Защо не смеем да подадем ръка, да водим и да позволим да ни
водят, да помогнем и да ни се помогне? Защо ни е толкова трудно
да преодолеем необяснимия си страх от непознатото? Защо не
осъзнаваме и не приемаме, че всички сме неотлъчна част от различното?
Петина Венкова, 17
Художник: Мелин Ахмед, 15
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„Не се разделяй с илюзиите си. Когато те изчезнат,
ти може да продължиш да съществуваш, но си престанал да
живееш.”
Марк Твен
Обратно на известното вярване, илюзиите не са нещо изцяло
измислено и въображаемо, което умът ни съчинява, за да ни
забавлява. Илюзиите са просто отражение на стремежите
ни в живота. Фактът, че децата показват много по-голямо
чувство за творчество чрез въображението, е поради големия
им интерес към всичко. На най-високото си ниво илюзиите
се развиват в самоподдържащ се свят в главите ни, в който
всичко е по начина, по който искаме да бъде в реалността –
което ни показва, че трябва да използваме въображението
си, за да визуализираме целите си и да ги преследваме.
Бивайки толкова прости, илюзиите все още биват неразбрани от
хората. Те ги мислят за бреме, което им пречи да се концентрират
над истинските си проблеми, и по тази причина ги възпират.
Иронията е, че правейки това - слагайки мечтите настрана заключваш всичко, което е от някакво значение за теб и започваш
да се притесняваш за неща, които всъщност не са важни за теб.
Това имат предвид хората, казвайки че си убил хлапето в теб
- загубил си духа, страстта да си представяш. В каква полза
ще ти е да спестяваш пари за нова кола, когато всъщност винаги
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си искал и мечтал за онова невероятно колело? Виждал си се
карайки го, усещал си хватката на ръцете си върху кормилото
му. Обществото бавно съблича всички от истинските им мечти,
базирани на желанията, и подсилва фалшивите, базирани на
нужди. Да направиш разликата между двете е решаващо,
и разликата между двете е толкова огромна, че малко хора я
проумяват.
Колкото и трудно да е за вярване, някои хора са доста щастливи
с живота си   дори и без лукса, който той предлага. Можеш
да видиш хората да ги наричат ‘провалили се’ или ‘нереалисти’,
но истината е, че тези ‘провалили се’ са в мир с въображаемия
си свят - който е точно копие на сегашния им живот. Те са
успели да опазят хлапето, да поддържат горящия пламък. Това
е истински знак за добре изживян живот. Привързаността към
желанията ни никога не бива да бъде спъвана. Това е имал предвид
Марк Твен с думите: ‘Когато илюзиите ти изчезнат, ти
може да продължиш да съществуваш, но си престанал да живееш.’
Никога не позволявай на илюзиите да си отидат.
Йордан Цанков, 18
Превод от английски: Мелани Чалъкова, 15
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Ревност проклета
За човешките проблеми
застрахован никой не е,
малки и големи,
без тях животът колко скучен ще е...
Тризъбецът на Сатаната
ревността това е,
пронизва те в главата
и за последиците веч' нехае.
Замъглява ти очите,
сетивата притъпява,
някому съмнението пускаш по петите
и се питаш "как, с кого, къде" ли те предава...

Явора Енчева, 15

Човек ревнува, казват,
туй, що той не заслужава
но пък тез емоции, мисля аз, показват,
че ревността любов я придружава.
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А всъщност тя какво е
ревността проклета?
Страх да не загубиш нещо свое,
нечия подкрепа...
Ревнувайки показваш ти обаче
лошата страна от теб,
околните те виждат другояче
и да те отбягват почват те наред...
А ти мислиш само как да съдиш,
как предаден чувстваш се, нали?
Трябва просто сам съмненията да изпъдиш
и доверието ти във хората да победи!
Ревнувайки показваш ти, че се страхуваш,
че си слаб пред всемогъщата Съдба,
но човешко е да се вълнуваш
да запазиш хората си мили на своята страна...
Ревността коварна е, но ти доказва,
че някого обичаш истински, нали?
Че трябва повече доверие да имаш, ти показва,
така е, не мислиш ли, кажи?
Габриела Ангелова, 17
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КАКВО СКРИТО ИСКАМ ДА
ВИДЯ

?

За съжаление днес живеем в жесток свят, пълен с
насилници. Те ни тормозят, завиждат ни, присмиват ни
се, радват се на нашите неуспехи и страдания.Често ми
се иска да видя скритите причини за лошото държание на
тези хора, иска ми се те да са някакви недоразумения и не
злоба и омраза да се таят дълбоко в душите им, а доброта и
състрадание, иска ми се да зърна скритата доброта у тях,
ще ми се да им помогна да разкрият истинската си същност.
В училище има толкова много хора, но малцина от тях
се държат човечно. Повечето просто си търсят повод да се
подразнят. Например, когато някое момче или момиче в
един клас изкарва само хубави оценки, по слабите ученици често
му се подиграват. Казват, че зубри или пък при всяка негова
шестица подхвърлят някой злобен коментар. Всъщност те
завиждат на чуждите успехи, знаят, че отличникът или
отличничката не зубри, а просто има постоянство в ученето и
постига резултатите си с честен труд. Понякога ми се иска
да науча, че те погрешно са разбрали думите на това дете или
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нещо друго е създало у тях грешно впечатление за него и това
е причината за тяхното нелепо държание, а не неоправдана
завист. Тогава аз или някой друг би могъл да им обясни
положението, а техните отношения - бързо да се оправят.
Неведнъж съм била свидетел как някой е бил обвинен, че е
постигнал успехите си благодарение на връзките си. Наистина
има хора, които използват познатите си, но не всички са такива.
Защо всички са толкова злобни
и търсят начин да докажат, че
чуждият успех е постигнат с нечисти
средства? Иска ми се отговорът на
този въпрос да бъде, че те не са добре
информирани и наистина имал
основание да мислят , че е извършена
несправедливост макар и да не е така.
Ако те наистина са разбрали
погрешно, ако в тях не се таи злоба и завист, а желание за
справедливост, колко хубаво щеше да бъде… Просто би могло
да им бъде обяснено, че са сгрешили и те биха били щастливи,
че честността е възтържествувала, а останалите биха могли
да са доволни, че никой вече не се съмнява в тях и не ги обижда
несправедливо. Колко по-хубав би бил света, ако можеше да видим
причините за цялата тази злоба, която се е залежала в хората,
за да им покажем, че не всичко е лошо, че не всички си служат
с несправедливи средства, за да постигнат успехите си!!!
Много често се случва някой наш съученик или приятел
да пострада по някакъв начин и тогава много хора се радват на
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неговото страдание. Самата аз съм виждала как моя
връстничка искрено се радва, че съм паднала и съм се наранила.
Колко ми се иска да разбера причината за злобата й? С какво
съм го заслужила, постъпила ли съм лошо с нея, кое предизвиква
омразата й към мен??? Ако знаех, че съм направила нещо, с
което съм я засегнала по някакъв начин, и то я кара да се държи
зле с мен и да се радва да моето страдание, бих и се извинила,
бих и обяснила, че не съм искала да я нараня чрез постъпката
си. И сега след толкова много време ми се иска да разбера, че тя
не изпитва безпричинна омраза, а някакво недоразумение я е
накарало да се държи по този начин и всъщност тя притежава
онази човечност,която би трябвало да е присъща на всички ни.
Как ми се ще да знам, че зад всяка лоша постъпка се крие, нещо
криво разбрано, нещо неясно, нещо, което може да се изясни,
и благодарение на това разяснение да се разкрие красивата
душевност на всички ни.
Искам да видя скритите причини, които карат човеците да
се държат като нечовеци, искам те да са нелепи недоразумения,
искам да мога да обясня, че те са такива. Желанието ми е по
този начин да се разкрие добротата и богатата душевност на
хората, която сякаш се е скрила дълбоко в тях, и тогава всички
да могат да я видят и да заживеят един по-добър и по-спокоен
живот!!!
Гергана Александрова, 15
Художник: Василена Йорданова, 14
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Има ли място за лъжа в отношенията
между приятели?
Често се замислям какво е приятелството за мен? Имам
ли истински приятели? Може и да не знам със сигурност
отговорите на тези въпроси, но съм съгласна с твърдението,
че приятелството се гради с години, но може да се разруши за
минута. Причините винаги са много, но една от тях е лъжата.
Хората се различават помежду си. Всеки е със своите
добри черти и недостатъци, но ние непрекъснато търсим
човек, на когото да се доверим, с когото безпроблемно да
споделим тревогите си, човек, с когото да се чувстваме
щастливи и пълноценни. Може би именно това са приятелите.
Но, не пропускам ли едно друго важно качество, което те
трябва да притежават – ЧЕСТНОСТ ?!? Според мен
само когато истински се доверяваш на някого, когато си
способен да споделиш с него и най-съкровените си желания
само тогава можеш да наречеш някого верен приятел.
В нашето ежедневие – изпълнено с безброй проблеми,
ние често, без да се замисляме какво вършим, изричаме
лъжи. Но, с какво ни помагат те? Може би прикриват
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недостатъците, които имаме или постъпките, с които не
се гордеем. Но, не ни ли превръщат и в едни страхливци,
неспособни да приемат истината, че дори и в хора с чужда
самоличност? Защо се стараем да впечатлим някого с нещо,
нехарактерно за нас? Нима по този начин, изричайки лъжи,
ще намерим добър приятел? Според мен никой от нас не се
е замислял, но е тъжно да криеш истинската си същност,
за да можеш да привлечеш нечие внимание върху себе си.
Много пъти съм си задавала въпроса биха ли ни
помогнали за нещо лъжите, биха ли укрепили отношенията
ни с даден човек по някакъв начин? Отговор не намирам.
Твърдо заставам зад идеята, че всяка една лъжа, било
то и ,,благородна”, би довела единствено до голям проблем.
Аз съм човек, който се изправя пред трудностите, вместо
да се крие от тях. Винаги бих предпочела да споделя с найблизките си това, което съм направила, без значение колко
ужасно и безочливо може да бъде то, защото знам, че те ще
оценят истината пред изричането на примамливите лъжи.
В този момент си спомням и за интересната теория
на древногръцкия мъдрец Платон за съществото, наречено
андрогин. То съвместявало в себе си две лица, но дръзнало да
мери своите сили с боговете и те го наказали, като разделили
двете му лица. Оттогава ние, хората, вечно търсим
своята половина и рядко някой от нас я открива. А не е ли
истинският приятел точно онова, изгубено в древността,
наше друго ,,аз”? И струва ли си да го загубим заради лъжи?!?
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Може би по ирония на съдбата или пък не, докато пиша това есе
по телевизията пуснаха песента ,, Приятели”. Слушайки я, аз се
убедих, че знам отговорите на въпросите, които ме измъчваха:
•
Да, аз знам що е приятелство;
•
Да, аз имам приятели и
•
Не, аз не бих ги излъгала, защото знам, че не мога да
живея без тях!!!
Евгения Димитрова, 15
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,,Само влюбените живеят, останалите просто
съществуват.”
Уилям Шекспир
Не можете да намерите точната дума?
А знаете ли, че има няколко гръцки думи за любов?
Агапе (αγάπη) означава любов на съвременен гръцки, като
например в израза С’агапо (Σ’αγαπώ), който означава „Обичам те”.
В старогръцкия език думата се използва по-скоро в значението
обич, приятелство, отколкото привличане, каквото се има предвид
при употребата на думата ерос. Агапе се използва в древните
текстове за обозначаване на чувствата, свързани с вкуса на
храната, и чувствата в семейството както между съпрузите,
така и между децата и родителите. Може да бъде описано като
чувство на удоволетворение или уважение.
Ерос (ερως) означава страстна любов - чувствено желание
и копнеж. Модерната гръцка дума „еротас” означава още и
романтична любов; от друга страна, не е задължително тази
дума да се използва за любов от сексуален характер. Ерос може
да бъде тълкувана като любов към някого, който означава за теб
повече от приятел. Може също да се използва за любовни връзки,
както и за брачни взаимоотношения.
Филиа (φιλία) означава приятелство на съвременен гръцки.
Безстрастната целомъдрена любов е понятие, разработено от
Аристотел. То включва лоялност към приятели, семейство и
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общество, и изисква целомъдрие, равенство и близост. В древните
текстове филос е използвана за обозначаване на най-основния вид
любов, като обичта в семейството, между приятели, желанието
за извършване на някакво действие или насладата от него, както
и любовта между двама влюбени.
Сторги (στοργή) означава обич на старогръцки и на съвременен
гръцки език. Това е естествената любов на родителите към
техните деца. Тази дума е използвана рядко, и почти винаги за
описание на взаимоотношенията в едно семейство. Тя изразява и
просто приемане или примиряване с обстоятелствата.
Телема (θέλημα) означава желание на старогръцки и на
съвременен гръцки език. Това е желанието да направиш нещо, да
се занимаваш с нещо или да бъдеш известен.
Превод от английски: Грациела Илиева, 15

Ралица Славчева, 15
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LOVE

LOVE’s a beauty thing,
Love can make you think.
LOVE’s what keeps us alive,
Love will always survive.
LOVE can make you cry,
But love won’t let you die.
LOVE’s a feeling deep inside,
Love shuldn’t give you a
fright.
LOVE isn’t anywhere,
Because Love is everywhere.
Valeri Angelov, 15
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Ралица Славчева, 14

Карина Стефанова, 14

Силвия Ганева, 14
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Alphabet der Liebe
Alles, was du

Brauchst ist eine
Charmante, lebenslustige, junge Frau zu treffen.
Die kann dein Leben auf den Kopf stellen.
Eine kleine Hexe.
Für die es keine
Geheimnisse gibt
Hübsch genug
Immer gut gelaunt, sie ist doch eine gefärliche
Jägerin, die keinen Verlust
Kennt, weil ihr Name
Liebe ist.
Magie ist ihre beste Freundin. Liebe ist
Nie neidisch und ist immer
Opferbereit eine echte
Prinzessin. Eine
Quelle der Zärtlichkeit. Eine
Reise durch die Welt der Romantik.
Süße Küsse, Bitterschokolade, leidenschaftliche
Tango
Und
Viele Träume. Das ist die zauberhafte
Welt der
X
Y
Zweisamkeit...
Ivona Dimitrova,17 und Sabrina Kasabova, 16
75

Любов
Любов, това сладко чувство,
някои казват, че това е изкуство.
Да обичаш, а не да мразиш,
Човек в сърцето си да пазиш.
Но дали това е любов?
Или е просто зов?
Зов на отчаяние и самота,
желание да не си сама.
Но дали обичта ти сърдечна,
ще бъде винаги красива и вечна?
Да, това е любовта,
да обичаш някого до смъртта,
независимо от завистта на Света.
Но обичаш ли го вечно,
няма съмнение,
докато си с него,
друго няма значение!
Ирена Янева, 14

76

Broken heart
Looking through the window,
to the peaceful rain.
I act happy,
but my heart’s in pain.
How could you be so vain?
You know,
without you my life is just plain.
You said,
remember?!
“Our love is sweeter than sugar cane.”
Why did you leave me,
can you explain?
Why did you leave my heart
to go down the drain?
Why did you do it?
I am still the same.
Didn’t you love me,
or was it just a game?
I am strong,
that’s what I claim.
You can’t destroy me.
Not even with the pain.

Ralica S

lavcheva,

14

Irena Yaneva, 14
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Ралица Славчева, 14
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Единствен
И грим ще си сложа
и следата за теб като болка ще нося.
И ден след ден,
ще си по-далеч от мен
като сянка от спомен изминал.
И дъждът не ще има край,
но ще разбереш ли ти,
че всичко имах преди.
И все някой ден
ще изгрее слънцето и за мен
и ще бъдем пак двама
под чадъра от сълзи облян.
И ти ще си винаги там
дълбоко заровен
като мрачен тунел
във светлия ден!
Деница Тодорова Димитрова, 15
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Азбука на
толерантността
Коя съм аз? Какво всъщност искам? Какво ми харесва? Как
трябва да постъпя в дадената ситуация? Всеки един от нас си
задава ежедневно тези въпроси, те определят как се държим и
какъв е животът ни.
Всеки от нас си мисли, че постъпва по правилния начин и взема
най-правилните решения. Но така ли е всъщност? И кой определя
кое е правилно и кое грешно? Как да разберем кои хора са добри и
кои лоши? Може би лошите хора са тези, които взимат грешни
решения... а грешните решения и избори са различни от нашите,
нали? На този принцип лоши са хората, които са по-различни
от нас или просто мислят по друг начин. Затова не можем да ги
приемем и понякога съзнателно ги изолираме.
Колко смешно... ние сами потискаме себе си – изолираме в затвор
тези наши черти, които смятаме за грешни и просто не ги
показваме на света, защото ни е срам от тях. Държим се така,
сякаш не съществуват и по този начин показваме колко малко се
харесваме. И не можем да разберем, че няма правилни и грешни
неща, щом са част от нас, от нашия свят...трябва само да ги
обичаме, да обичаме себе си. Тогава ще загърбим предразсъдъците
си и ще бъдем свободни...
Защото тези черти от характера си, които ненавиждаме и
се мъчим да прикрием, ще срещнем в някой друг човек и тогава
в този, другия, ще съзрем собствения си образ...и към него ще се
отнесем по същия начин, по който се отнасяме и към себе си – с
липса на толерантност. И ще започнем да го пренебрегваме или
нараняваме, без сами да разбираме, че по този начин пренебрегваме
и нараняваме себе си... Защото другият човек е само един наш
огледален образ... Нищо повече.
В момента, в който осъзнаем всичко това, ще разберем смисъла
на думата „толерантност” и ще спрем да нараняваме другите и
преди всичко себе си.
Mира Борисова Василева, 17
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Децата на Европа – еднакви
и различни
Децата на Европа са както различни така и много
еднакви.Те се различават по етнически произход
,религия , финансови възможности и други. Въпреки
факта ,че на нас, бъдещето на стария континент,
ни биват предоставени различни условия за
живот и възможности за бъдещо развитие, ние
притежаваме еднаква душевност, идентични
морални ценности, вълнения и копнежи за по-добър
свят както и индивидуални мечти. Материалното
и предпоставките на съдбата не могат да бъдат
преграда за сходен душевен свят!
Европа е най-малкият континент на света, но
въпреки това броя на европейските държави наброява
около 50 независими, 6 признати или полупризнати
държави както и голям брой територии с особен
статут, което предполага разнообразния произход
на населението и в частност на подрастващите.
Но тъй като голяма част от децата владеят поне
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един чужд език, няма пречки за техните свободни
контакти. Етническия произход не може да попречи
на това малчуганите да имат общи интереси
и да се разбират добре и това е многократно
доказвано от международните проекти,
организирани по училищата. Те са не само чудесен
начин за опознаване на чуждите култури, но и
път за завързване на нови приятелства. Добрите
отношения между децата от различните държави
са много показателни, че въпреки различията им
те са и много
еднакви!
Друго различие
е религията, но
какво значение за
идентичността
им има тя?!
Нима повечето
вероизповедания
не проповядват еднакви ценности, а и дори тук
в нашата родина ние можем да наблюдаваме,
че християни, мюсюлмани и други се разбират
доста добре. Дори в моя квартал юноши и помалки малчугани проповядващи различни религии
са в добри взаимоотношения. Приятелството и
взаимното разбирателство предполагат еднакви
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интереси и мечти. Изводът е, че вероизповеданието
в никакъв случай не е разлика, която може да попречи
на еднаквия вътрешен свят на децата.
Някои деца живеят в големите европейски
мегаполиси като 10 милионния Париж, а други
в бедните планини на Албания. Различните
финансови възможности са на лице. Когато едно
семейство разполага с голям бюджет, на детето
бива предоставено по-голямо пространство
за развитие. То може да учи в чужбина или да
посещава чужди страни всяко лято. Не толкова
облагодетелствано е детето, което живее на село
в семейство с по-малки възможности, но и това
не може да направи децата толкова различни
едно от друго. Много деца по света имат свои
“приятели по писмо”, което е допълнително
улеснено от лесните комуникации чрез интернет.
Такива “приятели по писмо” са много често деца
с различни възможности ,едното дете би могло да
живее в охолство, в някой голям град, а друго при
скромни условия в някой малък квартал. Въпреки
това тези деца често си пишат с години, което
означава, че те имат достатъчно общи теми.
Въпреки всичките си различия децата са с еднаква
душевност.
Децата на Европа са спортисти, певци, обичат
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математиката или литературата, те са бедни
или богати, мюсюлмани или християни, живеят
в различни държави, в големи или малки градове,
говорят различни езици, но ВЪПРЕКИ ТОВА техният
вътрешен свят, техните мечти и ценности са и
ще си останат еднакви!!!
Гергана Александрова, 14

Do you really know the Bulgarians?
Are you one of those people who think that the Bulgarians are parsimonious, intolerant and lazy? If the answer to this question is yes, you’ve definitely got the
wrong impression. But what are the Bulgarians really like?!?
Parsimonious?!? This is a word that doesn’t have anything to do with the Bulgarians. You may not know that we
are a very noble-minded nation. We often help each other when
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someone is in need, and, donating money to those in need is
something that everyone has done at least once in his/her life.
Intolerance is another thing that should not be connected with the Bulgarians. A lot of people all over the world
who have visited our country even once in their life would say
that we are one of the most hospitable peoples in the world.
Moreover, more than 747 000 Turks, 371 000 Gypsies and
69 000 Jews live in Bulgaria and we do keep on good terms
with them.
There are many arguments against the idea that we are
lazy. We are not! We just know how to work hard, to have a
rest and to enjoy ourselves at the same time!
In conclusion, if you still don’t know what kind of people
the Bulgarians are, you’d better stop thinking and remember
that we do know how to spend our lifetime - we do it with
a big smile on our faces and a lot of fun!!!
Evgenia Dimitrova, 15

Борис Лазаров, 15
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Do you really know the Bulgarians?
What comes to your mind when you think of Bulgaria? I’ll tell you
what. You probably think that Bulgarians are lazy, stupid and selfish.
However, you are wrong. I’ll tell you what they really are.
First of all, we aren’t lazy at all. We have to work very hard these
days because not everybody is rich like the deputies in Parliament. We
have to work out every penny. Some of us have to work all day in the
fields so that they can make a living. We have done it before, do it today
and we’ll probably do it in the future, at least some of us.
Secondly, Bulgarians are not so stupid, either. Some of the
greatest minds have lived here. For example, John Atanasov, who invented the computer, or the Madara Horseman, created more than 10
centuries ago again by the Bulgarians. And there are many other Bulgarian inventions, which will be remembered long, long in the future.
And last but not least, we aren’t selfish at all. Most of the Bulgarians, who live here, are very generous and I can give you a few examples
of that. For the last 5 or 10 years different famous people have organized many different campaigns in order to save homeless children who
are very talented. Also, they have raised money for people whose lives
were in danger and needed operations somewhere abroad. For example,
every year at Christmas there is an annual campaign called “The Bulgarian Christmas”. Then people raise a lot of money and their generosity reaches its highest point.
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In conclusion, I must say that there are few things that are not in
place but can be fixed. Nevertheless, Bulgarians shouldn’t be ashamed
to call themselves that way because Bulgaria used to extend on three
seas and I am sure that in the future Bulgaria will be one strong and powerful country.
Mirela Panayotova, 15

колаж: Габриела Ангелова, 17
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Заедно можем да спасим
Земята
Постоянно медиите говорят за затопляне глобално.
Мисля вече всеки знае, че то е за планетата много фатално!
Дайте да помислим как да помогнем поне малко
Да сме безучастни би било просто жалко!
Да гледаме как ледниците се топят
и как нивата на океаните растат,
как озонът скорострелно изтънява
и планетата ни пред очите ни се разрушава…
Не съм съгласна, че трябва да стоим и нищо да не правим,
заедно ли сме, можем с екологичната катастрофа ние да се справим!
Ако всеки поне едно дърво посади,
може животът на Земята с няколко години да удължи!
Ако всички автомобилите в гаражите оставим,
можем въздуха много по-чист да направим!
Боклуците дайте разделно да събираме!
И не е нужно само до тук да спираме!
Стига вече сме замърсявали моретата със химикали!
Стига вече с търпението на природата сме си играли!
Катаклизмите и бедствията скоро на мира няма да ни оставят,
щом хората да се грижат за Земята все забравят!
Заедно можем разрухата да предотвратим!
Заедно можем своя дом – Земята да спасим!
Габриела Ангелова, 17
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Написано
Сълзите ли? Понякога ме утешават.
Животът ли? И той ме утешава.
Мислите ми? Не, те никога не помагат!
Мисля, живея, съществувам и греша –
и аз като всички вас!
Чувствата сякаш от затвор съм пуснала –
бушуват, играят, танцуват!
СПРЕТЕ! – казвам им аз
... но те нещат.
Да крещя, да викам и себе си да заблуждавам
Не, няма да се получи, а по-лошо всичко наново ще се разучи...
СПРЕТЕ! – повтарям аз

... на себе си уж пак крещя, но дали дори в
съня си ще се заблудя?
Себе си никога няма да убедя в противоположното на моята съдба,
Но и да викам, и да крещя,
целта остава една
... и май няма да я променя!
Арманда Атанасова Димитрова, 15
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Днес по светът има много нетолерантност - сексизъм,
расизъм, възрастова дискриминация... Това са видовете
нетолерантност, които показват страх от различните хора.
Тези, които са третирани зле, обикновено имат различен цвят
на кожата, и са от друга раса или националност. Този страх от
необикновеното и непознатото е вреден и за двете страни - за този,
който дискриминира и за този, който бива дискриминиран.
Хората трябва да бъдат по-непредубедени към останалите
култури и нации. Когато хората не общуват с тези, които са
малко по-различни от тях, те не развиват в себе си чувство за
толерантност и стават тясно-скроени.
Някои хора, например, ходят до различни страни и се
опитват да научат повече за тях. Те четат за историята на
тази страна, посещават някои забележителности и говорят с
хората там. Тези хора са широко-скроени.Те не се страхуват
от другите култури и са приятелски настроени към тези, които
са различни.
Но не всички хора са такива. Някои от тези, които често
пътуват, никога не осъществяват истински контакт с чуждите
страни. Някои от тях дори мислят, че там хората не са
интелигентни и че имат бедна култура само защото са различни.
Същите неща се случват и на хомосексуалните хора.
Останалите не ги приемат и мислят, че те са болни или луди. Но
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хомосексуалните хора не са нито луди, нито лоши - те просто са
малко различни. Някои от тях са много интелигентни и другите
могат да научат много от тях, ако са по-свободомислещи.
Непредубедеността е много важно нещо за всеки човек.
Когато хората са готови да приемат различните в техния свят,
те ще видят, че разликите не са нещо лошо. Разнообразието е
нещо положително и носи повече знания. Това е начинът дадена
културата да стане по-богата и по-разнообразна.
Ивелина Борисова, 18
Превод от английски: Валя Гундерова, 15

XXI век – за добро или за лошо?
Двадесети век беше един от най-значимите векове в човешката
история. Бяха направени много открития, бяха изобретени нови
машини, науката се разви повече от всякога в различни насоки. Казано
накратко, хората напреднаха много.
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Но двадесети век не е важен само заради позитивните събития,
а и заради ужасяващите войни, които се случиха. За всичко добро и за
всичко лошо сме виновни ние - хората.
Е, двадесет и първи век вече е пред нас и ние не можем да кажем
дали това е за добро или лошо. Ние все още сме си онези конкуриращи се
и борещи се създания. Ние все още воюваме с глада и страха. Очевидно не
сме достатъчно мъдри, въпреки негативните събития от миналото
ни. В съзнанието ни изниква мрачна картина и очакване, че нашето
бъдеще няма да е розово.
Но има и добра страна - винаги е имало и винаги ще има. Все
повече и повече хора започват да осъзнават, че животът не се състои
само в това да превъзхождаш някого. Всеки ден хората виждат
колко важен е техният позитивизъм, тяхната обич и добрите дела.
Знаем, че когато мислиш за хубави неща, те ти се случват. Така че,
нека да вярваме в себе си и да разчитаме на себе си! Никой друг няма
да направи света по-добър освен ние самите. Нека първо започнем
с промяната отвътре и тя ще се разпространи и навън. Нека да
направим двадесет и първи век за добро!
Станислава Иванова, 18
Превод от английски: Елена Никифорова, 15
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Как се зараждат предразсъдъците у
хората?
Да бъдеш предубеден означава да имаш неоправдано мнение по даден въпрос. Това
се случва, защото хората лесно вярват в неща, които не са проверили или видяли лично. Защо
тогава всеки претендира да бъде различен? Всъщност е трудно да отговорим на този въпрос,
защото често е трудно да разберем начина на мислене на някого.
Предубеждението присъства като начин на мислене у хората и те дори не осъзнават този
факт. Има много видове предразсъдъци, например за блондинки, за други жени, дори за шоколад,
които са винаги популярни, въпреки факта, че хората осъзнават, че има несъответствие между
тези видове предразсъдъци и действителността.
От къде произлизат предразсъдъците? На първо място той идва от семейството. Това е
така, защото, когато сме млади, ние нямаме никаква представа за света около нас. Родителите
ни са нашият свят. Вслушваме се във всичко, което обсъждат относно музиката, филмите,
политиката и т.н. и вярваме във всичко, защото няма начин да го проверим сами. Ето така се
формират първите ни възгледи. Може би с времето те се променят, но кой знае, всичко зависи
от средата, в която живеем.
Все пак, семейството не е нещото, за което да се притесняваме. Съществените източници
на предубежденията са средставата за масова информация. Може би това е най-важното,
защото в днешно време хората не могат да живеят без телевизор или интернет. Това доста
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повече променя мисленето ни. Когато показват единсвено жени-модели или предлагат
хапчета за намаляване на апетита, ясно е, че това ще стане стереотип за външния вид на
жената. Когато рекламират толкова различни дезодоранти и парфюми, смята се за почти
нечовешко някой да мирише лошо. Но, когато се замислим за това, в миналото хората нито
са се къпели толкова често, нито са имали дезодоранти. Има много други примери за това
как медията поражда стереотипи, които са причинили предубеждения с годините, но няма
смисъл в да посочваме всички.
Заключението извън казаното до сега е, че трябва поне да опитаме да бъдем помалко предубедени и повече толерантни. Единсвеният начин да го постигнем е като четем
повече книги, пътуваме, общуваме с различни хора. Вместо да вярваме във всичко, което
чуем по телевизията или прочетем в интернет, трябва да се опитаме всъщност да проверим
информацията, която получаваме и да видим дали това са точни факти или само няколко
неясни и несъществени твърдения. Ние трябва наистина да се замислим над това!
Цвета Райчева, 18
Превод от английски: Бесте Субхи, 15

Валентина Станчева, 15
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Азбука на толерантността
есе

Азбука на толерантността… Азбука… Толерантност…
Размишлявайки над тези две думи, пречупвайки ги през призмата на
мислите и разбиранията си за света, ние им придаваме различни форми,
тълкуваме ги по хиляди начини, поставяме ги в какви ли не рамки, които
след време заменяме с други, подтикнати от нова мисъл, настроение
или усещане. Но можем ли да им придадем една универсална форма, един
универсален начин на разбиране, който да важи за всички и да не бъде
променян? Можем ли да наложим един такъв стереотип, който да бъде
одобряван и следван от хората? Разбира се, че това е непостижимо!
Но винаги можем да се стараем да им придаваме смисъл. И не просто
смисъл, който да удовлетворява нашите разбирания и вълнения, а смисъл,
който да достига до всички хора и да оставя у тях трайни следи.
Толерантността не е създадена или открита, не се търгува, тя е
човешко качество, присъщо на всички. Всеки може да бъде толерантен,
независимо какъв е, независимо от социалния си статус. Човешкото не се
определя от материалното. А ние можем да погледнем толерантността
от всякакъв ъгъл, да я представим като качество, емоция или мисъл, но
в никакъв случай не можем да я материализираме, защото тя е част от
духовността на хората. И щом тя не се вписва в графата “материални
вещи”, то тогава става съвсем ясно, че тя е хиляди пъти по-ценна,
а дори и безценна, спрямо някакъв скъп предмет. Разбира се, много
хора използват толерантността с материални цели, но въпреки това не
могат да превърнат самата нея в нещо материално. И все пак не бива
да допускаме да се злоупотребява с нея, не бива да позволяваме тя да
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се превръща в угаждане на хора или убеждения.
Говорейки за материализъм и духовност, няма как да не споменем,
че границата между тези две понятия все повече и повече се размива
в днешно време. По този начин постепенно се обезценява човешката ни
същност, а не бива да допускаме това да се случва. Толерантността
може да не е най-чисто духовната и най-важна ценност, но е част от
нещата, които ни правят разумно мислещи и човечни същества. Тя не
е просто дума в речника, която използваме, за да се изтъкнем като
състрадателни и жертвоготовни, а е нещо, от което всички се нуждаем.
Тя е част от ежедневието ни и без нея много от нас незаслужено се
поставят под общи знаменатели и дори са отхвърляни от обществото,
заради едно или друго различие спрямо общата маса хора. А защо различен
непременно трябва да означава негоден, недостоен? Защо повечето от
нас все повече и повече пренебрегват различните? Много хора вярват в
убежденията си до такава степен, че са загубили способността да приемат
различното мнение, различните хора, различното като цяло. А това е един
минус, един порок на човечеството още от древността. А щом имаме
претенциите, че сме хора и то разумни хора, не трябва да допускаме да
се ограничаваме в рамки, които в повечето случаи сами си поставяме, не
трябва да ставаме подвластни на този порок. Не бива да си позволим да
станем студени и ограничени същества, които отхвърлят другите само
защото по един или друг начин те се различават от нас и до една или друга
степен не се вписват в разбиранията ни. Напротив! Дори би трябвало
да умеем да приемаме различното и да се учим от него, да се стараем
да го разбираме и да извличаме, доколкото можем, положителните му
страни. Защото не се знае кога нещо или някой, неотговарящ на пръв
поглед на стереотипите ни, може да се окажа полезен, а дори и безценен.
Както се казва: “Очаквай неочакваното!”. Различните неща винаги могат
да са полезни, стига да им дадем възможност да ни покажат ползата
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си, а не да страним от тях сякаш са най-лошите и недостойни неща.
Отблъсквайки различното, ставаме подвластни на рамки и предразсъдъци,
загърбваме моралното, човешкото у себе си. И може би точно това е
най-голямата ни грешка като хора, че от ден на ден все повече и повече
целенасочено бягаме от човешката си същност.
Разбира се, не трябва да забравяме, че толерантността е избор.
Не можем да принудим някого да бъде или да не бъде толерантен, но
можем да му покажем кое от двете би било по-добрият избор. А
като се замислим толерантността ни прави по-качествени хора. И щом
искаме да бъдем такива не само на думи, е нужно да положим усилия. За
целта трябва да умеем да бъдем толерантни. А ако не умеем и страним
от хората, те също ще странят от нас. Ако ги отхвърляме, те също
ще ни отхвърлят. Затваряйки се за света, го принуждаваме и той да се
затвори за нас. А нали точно това не искаме? Нали всеки от нас търси
мястото си в света и сред хората? Но как бихме го намерили, ако не
даваме шанс и на другите да намерят своето? Всеки има право на своя
шанс, всеки има право да бъде такъв, какъвто е, и да се чувства добре.
Та нали живеем в такова време, следователно трябва да умеем да даваме
шанс на хората. Да, несъмнено сами избираме дали да се или да не се
съобразяваме с това, но както вече споменах, каквото е отношението
ни към околните, такова ще е и тяхното към нас. Не можем да очакваме
толерантност от хората, ако самите ние не я предлагаме. Не може да
очакваме да ни разбират, ако самите ние не разбираме.
Толерантността е нещо, което ни издига като хора. Тя ни прави
по-добри, по-разумни, по-качествени, запазва човещината у хората и
предоставя възможности на различните, подарява им живот. Изборите,
които правим ежедневно, се определят от различни ситуации и винаги има
такива, в които се изисква да бъдем толерантни и да разбираме. А ние
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всички се нуждаем от това, колкото и да не го осъзнаваме понякога. Но
какво би станало, ако не се научим на толерантност, ако не допуснем тя
да стане част от нас? Бихме се превърнали в безчувствени, интересуващи
се само от себе си, същества, които мразят, презират и отхвърлят
другите без причина. Бихме заживели в един още по-груб, несправедлив
и жесток свят. Бихме обезсмислили живота си. А ако допуснем всичко
това да се случи, ще можем ли все още да твърдим, че сме хора? Не
мисля! Тогава бихме били всичко друго, но не и хора!
Сияна Атанасова, 18

Колаж: Даниела Симеонова, 15
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Театър без живот
На гишето нареждаш се пак,
с двайсетачка в джоба
и чакаш за билет.
Билет за пиесата „Живот”.
На този фантастичен сюжет,
режисьорката съм аз!
И с очакване за неповторимото
осъзнаваш, че
животът е мигновена игра
в която всички сме актьори.
Избери си следващата роля
на човек или създание!
Деница Димитрова, 15
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Безглаголен живот и още нещо
Прекрасен ден...пейка сред цветя,
вплетени ръце,
любов и още нещо...
Прекрасен ден...музика и танци,
дама с рокля,
гълъби и още нещо...
Прекрасен ден...къща в ръжта,
двойка в рая,
романтика и още нещо...

Прекрасен ден...попълнение в рода,
детски плач,
нов живот и още нещо...
Прекрасен ден...училище, колеж,
изпити, оценки,
работа и още нещо...
Прекрасен ден...среща,
горещи устни,
влюбени очи и още нещо...

Прекрасен ден...пръстени и речи,
родители и гости,
венчавка и още нещо...

Тъжен ден...камбанен звън,
храм, сълзи,
                               спомени и вече нищо...
Деница Тодорова Димитрова, 15
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Състезание между расите
Английската дума race не е лесна за обяснение. Това е дума
с две значения. И двете са от съществена важност, но много различни
едно от друго. Първoто е опит да бъдеш първи. Второто обяснение на
думата е група хора, които си приличат по някакъв начин, имат с един
и същ цвят на кожата и други общи физически характеристики. На
пръв поглед тези две определения нямат нищо общо помежду си. Обаче
това съвсем не е вярно, понеже не осъзнаваме начина, по който тези две
значения са обединени в човешката история.
В наши дни състезанията между хората са нещо напълно
нормално. Състезание между расите. Изглежда, че се е превърнало в
сериозен проблем. Това е постоянно съперничество между хората, за да
докажат на другите колко са велики. Вземете например Олимпийските
игри. Това е състезание между хора от различни държави. Те
отиват там, за да представляват собствената си страна и са длъжни
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да покажат колко добри са в даден вид спорт. Хората се пристрастяват
към показването кои са всъщност и колко са по-добри. Независимо от
всичко, живот, изхабен в състезания и похвали е непълноценен живот,
живот наполовина.
Състезанието между расите е често срещана практика от векове.
Войните са тъжен пример за това. Нации се борят, хората се убиват
помежду си по много причини: власт, земя, пари или любов; но в основата
на всичко това винаги е състезанието – човешката страст да бъдеш найдобрият . Може би греша ,но защо тогава е тази омраза между различните
раси? Някои хора се опитват да лъжат, че не се интересуват от каква
раса са хората около тях, но , малко или много, ги е грижа. Те винаги ще
мислят за това. Аз не мисля, че това състезание между расите ще спре
докато ние сме хора. В човешката природа е да се състезаваме за всичко.
Ирен Иванова, 18
Превод от английски: Мелин Ахмед, 15

Гергана Маринова, 14
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Judaism

What is hateful to you, do not do to
your neighbour. This is the whole
Torah; all the rest is commentary.
Hillel, Talmud, Shabbat 31a

Christianity

Islam

Not one of you truly believes
until you wish for others what
you wish for yourself.

In everything, do to others as you
would have them to you; for this is
the law and the prophets.
Jesus, the Bible, Mathew 7:12

The Prophet Muhammad, Hadith

Taoism

Sikhism

Regard your neighbour’s gain as your
own gain, and your
neigh¬bour’s loss as
your own loss.

I am a stranger to no
one; and no one is a
stranger to me. Indeed, I
am a friend to all.

T’ai Shang Kan Ying
P’ien, 213-218

Guru Granth Sahib, pg.
1299

Hinduism

This is the sum of duty: do not
do to others what would cause
pain if done to you.
Mahabharata 5:1517

Buddhism

Treat not others in ways that
you yourself would find hurtful.
Udana-Varga 5.18

Confucianism

One word sums up the
basis of all good conduct...
loving kindness. Do not do
to others what you do not
want done to yourself.
Confucius, Analects 15.23
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Десетте заповеди на
толерантността

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бъди толерантен човек!
Уважавай себе си и останалите хора!
Не забравяй, че и другите хора имат права!
Поемай отговорност за действията си!
Бъди търпелив и слушай, когато другите хора ти говорят!
Бъди щедър и отзивчив и не забравяй, че си човек!
Уважавай културите, обичаите, празниците, цвета на кожата и религията на другите хора!
Бъди търпелив ако искаш да работиш в екип!
Не забравяй, че всеки от нас е уникален човек със специален характер!
Не съди само другите хора!
Кямиле Исуф, 17
Превод от английски: Карина Стефанова, 15

Die Zehn Gebote der Toleranz
1.
Sei ein toleranter Mensch!
2.
Achte dich selbst und die andere Menschen auch!
3.
Vergiss nicht, dass die andere Menschen auch Rechte haben!
4.
Übernimm die Verantwortung für deine Taten!
5.
Sei geduldig und hör zu, wenn die andere Leute dir sprechen!
6.
Sei großzügig und entgegenkomennd zu allen Leuten und vergiss nicht,
dass du ein Mensch bist!
7.
Verehre die Kulturen, die Feste, die Bräuche, die Farbe der Haut und
die Religion der anderen Menschen!
8.
Sei geduldig, wenn du in einem Team arbeiten willst!
9.
Vergiss nicht, dass jeder von uns ein einzigartiger Mensch mit einem
besonderen Charakter ist!
10.
Beurteilt nicht nur die andere Menschen, sondern auch dich selbst!
Übersetzt von Gabriela Angelova, 17
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Winter happiness
The snow is falling on the ground
And the snowflakes are whispering a beautiful sound.
They are singing a song they wrote
About the place where they were born.
They say it’s a wonderful world
And it’s sparkly and shiny like a pearl.
It’s full of snowflakes that twirl and twirl.
Everyone spins - and boys, and girls.
Every day in their world is a great day –
Nothing dark or gray,
Only joy and games to play.
Elena Nikiforova, 15

105

Зимно сърце
Светлината гасне тихо зад
завесите на шумния свят.
Неизплакани сълзи гушат се в
топлото сърце,
а сърцето тихо стене,
приема болката позната
и не ще да чуе вече
старата песен изпята.
Част от пъзела се губи
някъде в сърцето, от
тъга изпита.
Намери ли я някой
от дълбоко, вечната мъка
той ще избави –
един миг стига,
нека няма студена зима.
Липсва, боли, помниш ли?
Помниш ли ги ония нежни
дни, дето топлеха съцето ти?
Усмивката си пазеше,
на никого, за нищо не я даваше.
И дойде денят, в който
никой не попита –
как си, що си, имаш ли причини.
Сам си в света, построен и разрушен
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... сякаш той никога не е бил
така съвършен!
И всичко си замина,
ах, как не искам да е
точно тази зима!
Чувам викове вътре в тебе
и не можеш, и не искаш
да ги спреш.
Всеки малък миг
надежда носи ти голяма,
след дни – вече я няма.
Колкото повече имаш,
толкова повече искаш,
но всичко граници има
и все пак не може
вечно да е зима!
Светлината гасне тихо зад завесите на шумния свят,
този път повече надежда имам аз.
И никога няма да се предам,
защото знам –
зимното сърце е сила!
Арманда Атанасова Димитрова, 15
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Summer day

Загадъчна капка
дъжд
Тихи капки дъжд се леят изведро.
Тихо долавяш шума на листата,
падащи на двора, под вратата.
И стряхата свила се сякаш,
празна, тиха, изпустяла.
Есента се задава и зимата
се вижда и ето как всичко приижда.
Дъждът не спира и
светът замира.
Къде са усмивките
на хората, къде е
тяхната надежда,
къде е пролетната
песен позната и
къде са децата?
Есента не е толкова студена,
колкото чувствата в нея.
Есенният дъжд е красив,
загадъчен и таен, но
ние винаги ще го разпознаем.
Тихо! Чуй онези нежни
капки, падащи по земята,
те казват „да” на красотата.
Арманда Атанасова Димитрова, 15
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Tomorrow in the sunny weather,
We finally will be together.
We will go by bike to the lake,
where our fun and swimming place will take.
It’s gonna be one happy day,
Our laugh will fly away,
Making birds sing,
making your hart ring.
Valeri Angelov, 15

Verschieden, aber doch gleich
Eine Bushaltestelle um halb acht am Morgen; auf dem Boden sitzt eine Obdachlose mit einer Tasse und einem Schild vor ihr.
Zwei Buisiness-Frauen kommen, setzten sich mit Zeitungen auf die Bank und
unterhalten sich über Wirtschaft.
Dazu kommt eine Malerin, nur auf ihre Skizzen blickend. Eine Sportlerin
kommt angelaufen, ständig auf ihre Uhr blickend.
Dazu kommt eine nervöse Schauspielerin; sie ordnet ihre Haare und tritt dabei
auf die Obdachlose.
In diesem Moment kommt ein Model und lacht.
Model: Ha! Schau mal! Es zeigt auf die Obdachlose. Kann es so etwas
Hässliches geben? Ja, das gibt es wirklich.
Alle lachen und treten die Obdachlose. In diesem Moment kommt der Bus;
auch die Busfahrerin lacht über die Obdachlose. Alle gehen rein.
Alle sehen, dass die eine Buisiness-Frau einen großen Geldschein hat.
Buisness-Frau: Stimmt so...
Star und Sängerin kommen verspätet angelaufen.
Star: Hey, warte, ich bin ein Star und sie ist eine berühmte Sängerin!
Der Busfahrer lässt sie einsteigen und der Bus fährt los. Die Obdachlose
ist nun allein.
Obdachlose: * flüstert beim Aufstehen * Bald werden sie verstehen was ich
fühle...
Ruhige Musik
Im Bus: Die Leute wurden verzaubert...
Auf der Rückfahrt:
Malerin: * malt und zeigt auf ihr Blatt * Wem ähnelt das?
Buissnes-Frau: Hmmm, einem Kreis?
Malerin: * ärgerlich * Das finde ich auch, es sollte aber eigentlich ein Selbstporträt sein!
Buissnes-Frau: Ohh, du bist sehr schön!
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Beide Buissnes - Frauen lachen.
Schauspielerin: Denkt doch einmal an mich, ich habe keine neue Rolle bekommen. Heute haben sie mir die Rolle der Julia genommen, ich konnte gar nicht spielen.
Sportlerin: Das wundert mich nicht, du bist eine genau so miserable Schauspielerin wie ich eine schlechte Sportlerin bin. Ich habe keine Kraft und keine Kondition
mehr!
Model: Ich war die begerteste und schönste Frau in der Stadt und jetzt kann
ich nicht mehr gerade laufen, heute bei der Modenschau haben mich alle ausgelacht!
Star: Mich will auch niemand mehr sehen... * er weint *
Sängerin: Und ich ?
Sie fängt an zu singen und alle halten sich die Ohren zu.
Der Bus kommt wieder an der Bushaltestelle an und alle steigen aus; die
Obachlose sitzt noch da.

Hatidje Boshnakova, 15

Die Leute steigen aus.
Malerin: * zeigt auf die Obdachlose * Sie ist Schuld, sie hat uns verzaubert!
Star: * schluchzend * aber warum?
Obdachlose: Warum? Das war eine Lehrstunde für euer Leben.
Sportlerin: Waaas?
Schauspielerin: Für das ganze Leben?
Buissnes-Frau: Wir werden immer tatenlos bleiben und nie reich werden?
Malerin: Und ich werde nie wieder malen können?
Sängerin: Und ich werde nie mehr einen sauberen Ton singen können?
Star: Und ich werde nicht mehr begehrt sein?
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Obdachlose: Ganz genau, ihr seid solche Materialisten und Egozentriker.
Ihr seid nicht mehr, nie mehr, was ihr einmal wart.
Sie lacht.
Sportlerin: Das ist ungerecht!
Obdachlose: Das ist gerecht! Ihr wart so böse und selbstsüchtig mir gegenüber. Jetzt sind unsere Rollen vertauscht. Wie fühlt ihr euch damit?
Model: Vorher ging es mir besser, ich konnte gerade laufen, man bewunderte mich in meinen schicken Kleidern...
Buissnes-Frau: Wir haben verstanden, kannst du uns jetzt unsere Fähigkeiten wieder herbeizaubern? Dieser Unterricht war lange genug.
Alle: Ja!
Obdachlose: Habt ihr mich nicht verstanden? Euer altes Leben ist vorbei!
Malerin: Nein, nein, so geht das nicht. Du bist uns nicht überlegen, du bist
nicht besser als wir.
Obdachlose: Ich will auch nicht so sein wie ihr. Das ist das Glück in
meiner miserablen Situation. Ab
Sängerin: Und jetzt....was machen wir jetzt?
Model: Ich weiß nicht, mir braucht keiner zu helfen, ich bin schön.
Buissnes-Frau: Mach keine Witze, denk lieber mit über eine Lösung nach.
Sportlerin: Wir sind alle selbst Schuld, das ist doch klar.
Buissnes-Frau: Das ist aber keine Lösung.
Model: Wir könnten eine Zeitmachine bauen und uns wieder in unsere alte
Identität zurückschicken.
Star: * ironisch * Das ist aber eine besonders intelligente Idee
Model: Es war ja nur ein Vorschlag...
Sängerin: Oder wir könnten sie töten, dann müsste der Fluch verschwinden.
Buissnes-Frau: Damit wir alle ins Gefängnis kommen, dann sind wir ja
noch mehr ruiniert...nein, nein, denkt alle nach!
Sportlerin: Und was ist, wenn wir alle so bleiben? Vielleicht gibt es keinen
Ausweg
Malerin: Doch, doch, den muss es geben
Model: Ja, wie wäre es mit einer Versöhnung? Entschuldigen wir unseinfach bei ihr.
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Sängerin: Und was ist mit dem schönen Mord?
Buissnes-Frau: Sei still! Ich bin für eine gemeinsame Entschuldigung.
Und die anderen?
Alle: Ja, ja
Die Obdachlose kommt wieder
Obdachlose: Ihr seid immer noch hier? Seid ihr nicht müde?
Malerin: Wir wollen uns entschuldigen.
Obdachlose: Das hat aber lange gedauert... Und ihr glaubt, dass eine
einfache Entschuldigung alles verändern kann?
Sängerin: Ja!
Malerin: Psst, sei ruhig, mach nicht alles kaputt.
Buissnes-Frau: Wir haben uns verändert. Wir haben aus deiner Lektion
gelernt.
Star: Wir haben verstanden, dass wir verschieden aber doch gleich sind.
Sportlerin: Und das wir uns alle deswegen auch gleich behandeln sollten.
Obdachlose: Oho, gratuliere! Nun gut, ich denke ihr habt tatsächlich verstanden.
Alle ab. Musik
Autor – Violeta Nikolova, 15
Übersetzung – Mahmud Mahmud, 15
Kristina Karova, 15
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Различни, но равни
Спирка, 7:30ч. сутринта. На спирката чака бездомник, седнал
на земята, с чашка и табелка пред него. Идва и бизнес дамата. Сяда
на пейката и чете вестник. Идва художничката и не отделя поглед
от скицника. Минава на косъм през бездомника, но ни най-малко не
обръща внимание (дори не разбира). След това идва актрисата, много
забързана, оправяща се в движение. Минава през бездомника, когато
точно в този момент влиза моделът и се смее:
-Ха! Гледай ти! – казва с насмешка тя – Може ли да има по
грозно нещо от това? – и сочи към актрисата – А да, може! – и сочи към
бездомника.
Всички се споглеждат и се засмиват. Отиват до бездомника и го
подритват. Смеят се, смеят се, смеят се... В този момент идва автобусът.
Всички влизат в него. Вижда се как бизнес дамата дава една голяма
банкнота.
-Няма нужда от ресто – казва тя и прави самодоволна усмивка.
Автобусът отминава и остава само бездомникът, който си събира
нещата и казва:
-О, те ще разберат какво е да си бездомник, ще разберат!
Започва да казва нещо неразбираемо, което се приглушава от
музиката (семпла, тиха). Бездомникът пак си сяда на мястото. Всички
пак влизат по същия ред. Бизнес дамата е много измърляна, художника
няма и спомен от това как се държи четка, актрисата е изпаднала,
а моделът не може дори да ходи в права линия. Всички са вече на
спирката. Художничката се ядосва и мята скицника.
-Нищо не става, погледнете! – взима скицника от земята – Това на

какво ви прилича?
-Ами наа ... кръг? Точно така, на кръг! – казва гордо бизнес
дамата.
-И на мен, но трябваше да бъде автопортрет! – казва ядосано
художничката.
-Ааааа, много си хубава! – усмихва се бизнес дамата.
-Да, ама не! – се ядосва още повече художничката и прави листа
на части.
-Оо, от какво се оплакваш ти? – казва актрисата – Някой пита ли ме

мен? Нито една нова роля не съм получила. Днешното ми представление е
провал и на всичкото отгоре ми взеха ролята на Жулиета.
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-О, не се учудвам. – казва художничката. – Ти си актриса, колкото
и аз съм мелница.
-Значи ти си… не, ти беше най-добрата мелница в града? – казва

актрисата и плаче.
-О, Боже! Спаси ме! – казва моделът. – Не ми се оплаквайте! Аз
съм най-зле от всички ви..Вижте! – показва, че не може да ходи в права
линия – Аз съм най-потърпевшата!
От ъгъла се смее бездомникът.
-Така ви се пада на всички. Разбрахте какво е да си нищо!
-Ти ли си виновен за всичко? – пита бизнес дамата.
- Не, вие сте си виновни сами.
-За какво съм виновна аз – че съм красива ли? – пита риторично
моделът.
-Точно ти егоистката, точно ти самовлюбената, точно ти си
виновна! – и й се изсмива в лицето.
-А за какво сме виновни ние? Защо и ние да сме наказани?
-Защо ли? За да си вземете урок за цял живот.- казва бездомникът.
-За цял живот ли? – пита художничката.
-Винаги ще си останем бездарни? Никога няма да мога да бъда
богата? – пита бизнес дамата.
-Никога повече ли няма да рисувам? – пита художничката.
-Никога повече няма да играя в театъра? – пита актрисата.
-Никога повече няма да съм модел? – пита моделът.
-Ама, че сте материалисти всички! И да, никога повече няма да
бъдете това, което бяхте. – изсмива се бездомникът.
-Това е жестоко! – сопва се актрисата.
-А вие какви сте? Не сте ли и вие гадни и себични? Как ви се струва
сега, когато ролите са разменени? – повишава глас бездомникът.
-Преди ми харесваше повече. – каза моделът – Сега можеш ли да ни
върнеш обратно? Научихме си урока, нали? – и поглежда останалите.
-Да! – казват всички и кимат настойчиво.
-Не разбрахте ли? Всичко свърши. – казва бездомникът.
-Знаеш ли? Няма да стане! Няма да останем така! – казва гордо
художничката. – Не си по-добра от нас.
-И не искам да бъда! Късмет в нещастието. – казва и излиза.
-И сега какво ще правим? Как ще се измъкнем от тази каша? – пита
художничката.
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-Не знам. С какво може да помогне всеки? То е ясно, аз ще съм
красива. – пита моделът. – А вие?
-Стига шеги! – скастря я бизнес дамата. – Да помислим. – всички
мислят.
-Виновни сме, това е ясно. – казва художничката.
-Така не се решава проблемът. – казва актрисата.
-Може да открием машина на времето и да се върнем назад!
-О, да, разбира се, че може! Ти имаш ли такава? – скастря я
саркастично художничката.
-Добре де, просто предложих – казва свенливо моделът.
-Или пък може да я убием и така да падне проклятието. – предлага
бизнес деамата.
-И да ме арестуват, така ли? НЕ. Не! – възпротивява се актрисата
– Мислете!
-Ами ако си останем така? Може би няма изход... – примирява се
бизнес дамата.
-Не, има! – казва гордо художничката - Да търсим нещо просто.
-Ами да, точно така! – възкликва моделът.

Автор: Виолета Николова, 15
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Къщата на самотните
…и аз се обърнах и погледнах скалата и знаците;
знаците гласяха САМОТА.
Едгар Алан По
Една стара, запустяла къща... цялата обрасла в бръшлян, с
напукани стени, ръждясали улуци, провесени страховито надолу...
със затворени кепенци... цялата потънала в самота и тишина...
обвита в тъмнината на падащата нощ... необезпокоявана от
човешко присъствие... извисяваща се величествено, грандиозно и...
самотно на върха на един хълм...
Търсех избавление. От какво? От самотата – тази, която
ме поглъщаше в себе си година след година; която ме обвиваше
с отровните си пипала все повече и повече; самотата, която ме
довеждаше до състояние на самозабрава и отчаяние. А от тях
изходът ставаше все по-труден.
Някой ми каза: „Иди в къщата на самотните – там ще
намериш това, което търсиш. Последвай примера на тези, които
са ходили там преди теб и са се връщали променени без да помнят
що е самота.”
Намерих я – и друг път бях я виждал.
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Вечерта бе дошла – беше тъмно, непрогледно. Застанах в
подножието на хълма и тя беше там – стоеше гордо на върха,
обгърната от черна тъма – стара, но величествена. Луната
беше замряла над нея; един единствен светъл лъч стигаше до
вратата и едва-едва озаряваше прага – гледка, в която сетивата
ми откриваха това, което винаги намират и заради което бях
тук; сега обаче бе различно – не беше просто самота, а усамотение,
от което по странен и неочакван начин струеше топлота. Тя
ме приканваше да вляза... Натиснах дръжката – беше отворено.
Влязох – тъмнина. Носех си фенер. Светнах. Стаята, в която се
намирах бе празна – къщата бе по-самотна дори отколкото си я
представях. Едно единствено продънено легло стоеше тайнствено
в далечния ъгъл.
Огледах навсякъде – нямаше нищо. Леглото
беше всичко, което човек можеше да намери
в къщата. Седнах. Само това ми оставаше
да направя. Загледах замислено облепените
със старовремски тапети стени. Изведнъж
малкото оптимизъм, с който се бях изпълнил,
когато дойдох, бе заместен от това, от което
странях. Замислих се... дали пък не сбърках,
като дойдох? Не бях ли още по-самотен тук?
Въпрос след въпрос
изникваха в главата
ми. Не исках да мисля
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за техните отговори, но противно на волята ми те звучаха
настойчиво в съзнанието ми. Те ме подтикваха да си тръгна.
Тогава си припомних думите на този, който ме прати тук –
всеки, който е идвал тук, се е излекувал от самотност. Реших да
остана – какво пък толкова... една нощ...
Беше тъмно. Не понасях тъмнината – нещото, което
правеше самотата още по-страшна, затова отворих дървените
капаци, които закриваха прозорците – да влезе светлина, колкото
и малко да бе. Луната се бе завъртяла точно към този прозорец
и освети изцяло стаята. При липсата на каквото и да било в
къщата сметнах, че надали ще има дори лампа. Все пак обаче
взех фенера и потърсих ключ за осветление. Търсих, търсих, но
не намерих нищо. Дори и полилей не видях.
Легнах на леглото и изгасих фенера.
В стаята отново бе тъмно като в рог. Погледнах към
прозореца – капаците се бяха затворили. Станах и ги отворих
отново. Легнах – пак бе тъмно; капаците отново бяха затворени
и пречеха на лунната светлина да влезе вътре.
Какво ставаше тук? Нима все пак имаше някого? Отново
обиколих цялата къща, но не намерих никого. Бях сам, както е
било винаги.
Отворих за трети път капаците. Стаята отново се освети
от ярката светлина на луната. Нейното странно присъствие в
помещението някак си облекчаваше иначе потискащата самота –
тя ми беше другар... Загледан в леглото, аз тръгнах автоматично
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към него, седнах, след което легнах и задрямах. Не сънувах нищо,
но когато се събудих отново, бяха минали само няколко минути.
Усетих внезапна липса. Погледнах – капаците отново прикриваха
луната.
Станах и тръгнах към вратата. Нямаше какво повече да
правя тук. Тръгвах си не толкова от страх, колкото заради това,
че имаше някого тук, а аз не бях дошъл затова. Ето я и вратата заминавам веднага и не се връщам, явно, че е било грешка идването
ми тук.
Натиснах дръжката, дръпнах вратата към себе си, но
тя не помръдна. Пробвах отново и отново с все сили – резултат
нямаше. Тогава неочаквано се случи нещо, което смрази изцяло
кръвта ми. Един глас, идващ от не знам къде, проговори:
-Спри! Никъде няма да ходиш! – беше дълбок, властен, леко
разгневен.
Краката ми се подкосиха. Целият се вцепених от страх. Явно,
че наистина имаше някого в къщата и не съм бил съвсем сам.
Въпреки това събрах смелост и попитах плахо:
-Кой е там?
-Никой! – прозвуча категорично гласът.
-Какво си тогава ти, което говориш?
-Аз съм това, което те подтикна да дойдеш тук; аз съм
самата причина, поради която ти си тук – гласът беше строг
и кънтеше из стаята. – Аз съм коренът на въпросите, които
изникват в твоята глава, но също така съм и техните отговори.
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-Насистина ли? Какво правя тук тогава? И защо не мога
да си тръгна?
-На първия въпрос можеш да си отговориш само ти. Не те
пускам, защото си дошъл с определена цел, а ето, че бягаш от нея.
Защо? Страх ли те е? – повиши тон той.
-От самотата ме е страх – смутолевих аз. - Затова съм
и тук... Исках да си тръгна обаче, защото не желая някой да
нарушава спокойствието ми тук. Не искам някой да пречи на
това, за което съм дошъл! – притесних се.
-Но защо? Нали не искаш да си сам? А ето, че отиваш
там, откъдето бягаш! – гласът отново повиши тон, но сякаш сега
имаше нотка на загриженост.
-Не е вярно! Аз просто... кажи ми тогава как да избягам от
нея?
-Самотата никога няма да те напусне, докато не я напуснеш
ти. Истината е, че ти никога не си бил сам. Дори когато си бил
на върха на отчаянието, винаги е имало някой до теб.
-Но как може да е така, след като всеки ден доказва
обратното? Та аз си нямам нищо, нямам си никого на този
свят – нито семейство, нито приятели. Единственото, което
притежавам, е домът ми, единственият човек, който някога ме е
обичал, беше майка ми. А след нейната смърт сякаш и аз умрях
за света.
-Това не е вярно! Думите ти са лъжа! Ти имаше съпруга.
Ти създаде семейство. Но беше сляп за това, колко силна бе
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нейната любов към теб. Ти гледаше единствено лошите неща във
вразката ви. За разлика от нея ти не яобичаше. И предпочиташе
да си сам, да живееш без нея. Ти търсеше самотата. Горката
жена те обичаше до болка, но като видя, че никога няма да получи
същото от теб, тя се спомина. И ти остана – тук гласът направи
кратка пауза – сам.
-Не! Не е възможно! – усетих как сълзи започват да се
стичат по лицето ми. Не исках да повярвам в тежките думи на
гласа.
-Точно така е. Въпреки това обаче ти имаше и приятели.
Имаш и сега. Само че не искаш да го приемеш. Как можеш да
твърдиш обратното, при условие че ти самият знаеш, че не е
така. Нима няма постоянно някой около теб, който да споделя
щастията и тъгите ти? Ако ти нямаше приятели, щеше ли
някой да идва редовно да те вижда, когато беше в болницата? И
кой друг, ако не някой приятел, те опъти към тази къща? Това
трябва да проумееш, ако искаш да се излекуваш. На теб всичко
ти се струва прекалено идеално и очакваш винаги хората да са
лицемерни, да търсят изгода в приятелството с теб; да не са
искрени и да са мили към теб само от съжаление. И така отново
отиваш при самотата.
Останах изумен. Не знаех какво да кажа. Сега, когато се
връщах назад, постепенно разбирах, че всичко, което гласът ми
казваше, е вярно.
-Самотата няма да те напусне. Тя не е идвала при теб, не
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те е търсила дори. Ти си този, който отиде при нея. Намери я,
прецени, че е по-лесно така и остана там. Остана и се самозабрави.
Никой не може да ти помогне, докато ти не разбереш, че не си сам
и това, което изпитваш, е единствено плод на съмнението ти.
Настана тишина. Отново се почувствах неспособен да кажа
каквото и да е. А гласът мълчеше.
Погледнах към прозореца. През процепите се процеждаше
светлина. Не беше лунна - слънцето бе започнало да изгрява.
Отидох до вратата. Спрях и се обърнах. Запитах отново:
-Какво си ти?
-Аз съм ти – отвърна просто гласът.
Усмихнах се – вече нямаше помен от самотата. Бодро
натиснах дръжката на вратата и отворих. Озари ме ярка
светлина.
Дошъл бе нов ден.
Светломир Златков
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Погледни ме, не гледай през мен. Аз съм човек, а не вещ.
Всяко създание притежава своя собствена душа.
За да спасиш своята душа, трябва да се промениш.
За да спасиш себе си, трябва да спасиш някой друг.
Бъди до мен, дори ако мисля различно,
дори ако изглеждам различно,
дори ако АЗ съм различна.
Слънцето грее за всички хора,
никой не може да го запази само за себе си.
Позволи ми да усетя топлината му.
Всеки има правото да го направи.
Аз отказвам да живея в мрак и студ
и ще устоя на твоето безразличие.
Никой няма право да затрива живота ми...
Просто хвани ръката ми и се наслади на слънцето заедно с мен.
Десислава Филипова, 18
Превод от английски: Теодора Иванова, 15
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Kunst
Ich zeichne das,
du schneidest hier...
Gibt es noch was_
Alles wird schneller fertig mit dir!
Ohne Streiten kann es aber nichtß
verschiedene Meinung hat jeder,
der Kompromiss ist dann die Licht
in dem stürmischen Wetter.
Wir erfahren viel über uns
Während wir arbeiten zusammen.
Wir können haben einen kleinen Wuchs
aber unsere Einbildung hat keine Rahmen!
Nichts ist schwierig für uns,
die Zusammenarbeit ist eine Kunst!
Gabriela Angelova, 17
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Началото на Света и произхода на
Толерантността
Много, много отдавна навсякъде царувал мрак. Имало седем богове:
Приемливост, Равноправие, Човечност, Справедливост, Почит и Свобода. Найсилният и най-големият от всичи тях се казвал Мир.
Мир и другите богове решили да направят Вселената по-ярка. Справедливост
създала звездите, но светлината не достигала и затова създала най-голямото нещо
на Вселената – Слънцето. Ето затова тя станала бог на Слънцето, звездите и
светлината. Почит създала деня и нощта, а Равноправие – луната. Най-силният
от всички богове, Мир, създал Земята от огромно зърно, което пуснал в Космоса.
Зърното ставало все по-голямо и по-голямо.
След дълго време Земята била напълно завършена. На нея вече имало
животни, океани и растения. Мир пуснал още две зърна и от тях създал първите
хора - жена и мъж. Свобода също искала да създаде нещо, но не знаела какво. Тя
пуснала едно зърно на Земята без да поиска разрешение от другите богове.
Дълго след това вече имало много хора и деца, но Свобода създала великани
и джуджета. Великаните били по-силни и управлявали човечеството, което
работело, за да изхранва тези гиганти. Но хората били по-силни от джуджетата
и ги управлявали. След известно време никой вече не искал да работи за никого и
започнали война.
Седемте богове се събрали решили да помогнат на хората и да им
покажат как да бъдат толерантни и да проявяват уважение един към
друг. Тогава започнало да вали. Тези същества никога не били виждали
вода да пада от небето. Всички, дори и великаните, били уплашени.
Никой, освен джуджетата, не знаел какво да прави.Те знаели за място,
където можело да се скрият, но, за да стигнат до там имали нужда от
помощта на великаните и хората. Затова джуджетата яздили хората,
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а хората – великаните. Този метод бил наистина полезен и фактът, че всички
тези същества работели заедно като един отбор, ги накарал да разберат
мястото на всеки един на тази Земя; научили се как да се уважават и да бъдат
толерантни едни към други. Те разбрали, че всички са равни, независимо че са
различни. Ето от къде произхождат Светът и толерантността.
Кямиле Исуф
Превод от английски: Мирела Панайотова, 15

Тя е тази, която ни прави хора
Онази сила, която служи за опора.
Личности, характери в едно сбира,
Единство между всички тя намира.
Равенство между хората установява
Автоматично разликите претопява.
Независимо от всичко тя сплотява
Тайнствата й никой не разгадава.
Нещо странно у всеки тя оставя
Онова чувство на приятна наслада.
Света по-единен с нея става
Трайни връзки и приятелства създава.

Владимир Христов, 18
Хатидже Божнакова, 18
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An Alphabet of Tolerance
An alphabet of tolerance… alphabet…tolerance…thinking over these
two words, breaking them down through the prism of our thoughts and
under¬standings of the world, we give them different forms, interpret them in
thousands of ways, put them in all sorts of frames, which we change in time,
urged by a new thought, mood or feeling. But can we give them one universal
form, one universal way of understanding, which stands for all and cannot be
changed? Of course that is impossible! But we can always try to give meaning. And not just meaning which suits our understandings and desires but a
meaning which reaches out to all people and leaves permanent marks on their
minds.
Tolerance is not created or discovered, it’s not traded, it is a human
quality, inherent to us all. Everybody can be tolerant, no matter what he is
and regardless of social status. Being human is not determined by material
things. We can see tolerance from all kinds of perspectives, to see it as a quality, emo¬tion or thought, but we can not materialize it in any way, because it
is a part of the human spirit. If it doesn’t file under the column for “material
things” it becomes quite clear that it is thousands of times more valuable and
even invaluable compared to some expensive item. Of course, many people
use tolerance for material goals, even though they can not turn tolerance itself
into something material. Despite the fact that we must not let it be abused, we
must not let it become a tool for pleasing people and for achieving their goals.
Speaking of materialism and spirituality, we cannot help but mention
that the line between those too concepts is being washed away nowadays. This
way our human value is gradually being diminished and we must not let that
happen. Tolerance can be the most important and purest of values but it is one
of the things which makes us sensibly thinking humane beings. IT is not just a
word in the dictionary, which we use to show ourselves as compassionate and
selfless but it’s something we all need. It is a part of our daily life and without
it many of us are unfairly put under the same nominative, and some are even
rejected by society, because of some difference from the total mass of people.
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Why must different necessarily mean useless, unworthy? Why do more and
more of us ignore the different? Many people believe in their convictions to
such an extent that they have lost the ability to accept a different opinion, a
different person and being different as a whole. And that is a minus, a human
vice dating back to ancient times. If we claim to be reasonable human beings,
we should not limit ourselves to frames, which in most cases we put up ourselves, we shouldn’t let this vice take control of our relations. We must not let
ourselves become cold and narrow-minded creatures who reject others only
because they differ from them in some way and don’t fit into their understandings. Just the contrary! We should even be able to accept the different and
learn from it and try to understand it and take advantage of its positive sides.
Because we cannot know when something or somebody that doesn’t meet our
stereotypes might prove useful and even priceless. It’s like the saying “Expect the unexpected!” Different things can always be useful, as long as we let
them prove their worth and not avoid them as if they are the worst and most
disgraceful things. By repelling the different, we become subjective to frames
and prejudice, we turn our back to morale and the humane in ourselves. Maybe
that is our biggest mistake as human beings - straying from our human nature
more impetuously from day to day.
Of course, we must not forget that tolerance is a choice. We cannot
force somebody to be tolerant or not, but we can show to that person which of
the two alternatives would be the better choice. When we think about it, tolerance makes us better people. If we want to be such not only in words we have
to put some effort into it. In order to do that we must be able to be tolerant. If
we cannot be tolerant and stay away from people, people will stay away from
us. Isn’t that the thing we do not want to happen? Isn’t each and everyone of
us looking for his or her place in the world and among society? How would
we be able to find it if we do not let others find theirs? Everybody has a right
to a chance, everybody has the right to be who he is and feel good about it.
We live in such a time, don’t we, therefore we should be able to give people a
chance. Yes, undoubtedly we alone are the ones who choose whether to take
it into account or not but as I already said the attitude of others towards us is
determined by our attitude towards others. We cannot expect people to be tolerant, if we are not tolerant ourselves. We cannot expect to be understood, if
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we do not understand ourselves. Tolerance is something, which upraises us as
people. It makes us more admirable, reasonable, better, it keeps us humane and
gives opportunities to the different, it brings life. The choices we make daily
are determined by different situations and there are always such, in which we
are required to be tolerant and understanding. We all need that, even if we fail
to see it sometimes. But what will happen if we aren’t tolerant, if we don’t let
it become a part of us. We will become heartless, self-centered beings, which
hate, despise and reject other without a reason. We would live in a more harsh,
more unjust and cruel world. We would strip our lives of meaning. If we let all
of this happen, can we still claim to be humans? I don’t think so! Then we will
be everything else but humans.
Siyana Atanasova, 17
Translated by Aleksandar Metodiev, 17
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Part of the different
Equal and different – can we be both at the same time? Into
what is expressing their essence? And what we prefer to be in reality? Can we be notable even with our identity or it makes us only
unnoticeable? Should we be different from the crowd, to shine?
If it is nature, I don’t know, but we, people, love to compare and unify into one polar element. We mull mixtures from
explosive substances, without thinking, without worry when they
will blow up.May be in the same way we store inside ourselves
whatnot – necessary and unnecessary, good and evil, qualities,
which fit or repel as homonymous magnets. We place them
piece by piece on the empty places in the puzzle of our souls;
we build personalities and gradually turn into them. But if it
is on purpose or unwittingly, I can’t tell, we don’t give will
on everything, we are gulping one on a behalf of another.
May be it is impossible to show our whole personality, but is it for real that every piece of us find a
way do show itself in the suitable, required moment?
The nature is almighty, unpredictable, a true sibyl. She took
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care for the variety in the whole world, but today I am stand
ing here and asking myself “When we lost our personalities?”
I am walking slowly down the street and stare in the faces
which are passing me by. Hidden behind clown masks, they are
scary equal. In their aspiration to move forward, to bulge, people
take the stage under the light of the projectors and start playing their roles. But where is the audience? The show is only for
their colleagues, the actors, with whom they partner even now.
Is it really easier to play a role from being yourself? Is it possible
someone to be so empty inside, to make such choice? Whether all we
as a society, have not pushed him one way or other towards this?
When the crowd is walking against you is hard to go on the
opposite direction. When it is screaming at your face is hard to
stand for yours. When you are doing something, even alone, but it
is destroying it, when you are talking, but there is no one to hear
you, when you can’t move forward, what is the point to fight?
That is a game which you can’t win, and you can’t stop playing
it, too. You have two exits in front of you – to run along or to sink.
In the first case you let yourself on the arbitrariness of fait or may
be in the hands of society. You don’t choose the destination, you
don’t choose the tempo. You follow others mechanically, losing
yourself with every following step. You are turning into miserable
deaf-mute blind. Deaf for the song of the living free, mute for
the steamy truth on your tongue, blind for the beauty of the
brightenday, crippled for the good work, insensitive for the love.
Chill is your skin, as cold as a dead man, your eyes are
cloudy and extinct, speechless are your lips, clenched in a grimace
of harsh, your whole body is awkward. Silently, unnoticeable
you are crawling on the ground like a shadow, black and dim.
There are no insuperable bounds in front of you, you are wriggling through every crack and you don’t leave even a pale trace.
Is that what you want to live like?
You are unheard, unseen, misunderstood, without founding and walking your own path, without leaving the imprint
of your shoe in the ash. You don’t bequeath anything to any
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one, condemning to the thoughtless, senseless living. You have
occupied superfluous place, you’ve wasted time, why did you
born, why did you live in vain, you threw away peerless gift.
You have one more opportunity – not to follow the
crowd, like a part of herd, to sink in this place, where they
stopped, to disappear without leaving a trace. If you knew
what is expecting you, you might have chosen this. And may
be the fear will possess you fully, clinched iron fingers in you.
Whether to the bottom you will find peace, when everyone are
above you, there, from where you can’t do or change anything.
You don’t have influence or power even on your own life, again,
because you don’t exist for those above you, for the society.
There is one more option left, for which you even don’t dare
to think. To use your last weapon, which you have hidden most
thoroughly. This, which slumbers restless in our chests, which we
try to lull deeper – ourselves, it is our unspoiled, unique personality.
When do we start to fear so much from the different, from the unusual? Why do we try to escape all the
time, far away from it or buried it alive beneath us?
We don’t want to hear it, to see it, to feel it. We give it
cold shoulder and at the same time we do itto ourselves. We
lay the plan for its and our own destruction. We anathematize every sign, different from ours – gender, age, race, religion, culture, point of views or just style. We stand face to
face, savaged of fear, merciless, capable of unimaginable cruelty.
Where did our curiosity disappear, did our passion for seeking and finding the new dry up, did we quench our thirst for
knowledge? The worlds which can show us everyone next to us
are boundless, because even with something unnoticeable on the
surface it is different. But why do we forget this fact, why do we
ignore it? Are we really misleading ourselves that we are greater
than others, that we can achieve higher aims and achievements?
Closing our eyes and mind for the different, we lock
doors which can show us ancient secrets, to lead us in un
132

known lands to meet us with wise-man, to let us feel almighty
powers. We stay closed like fall into captivity, in the world,
which we examine by ourselves as small as box of matches.
Why are we so narrow-minded? Why do we give up
from the opportunity to see the world from somebody else’s
point of view, from other angle? Why don’t we dare to stick
hand, to lead and to permit to lead us, to help and to receive help? Why is it so hard for us to get over unexplainable fear of the unknown? Why don’t we understand and
don’t accept that we are all constant part of the different?
Petina Venkova, 17
Translated by Ilona Ivanova, 17

itrov, 15

Dim
Bogoslav
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Колкото са различни цветята в една ваза,
Толкова сме различни и ние, хората!
Трябва да запомним,
Че всички в този свят сме човеци
И не трябва да бъдем толкова студени
към другите хора на Земята,
Както времето е студено през декември.
Искам любовта да изпълни сърцата!
Искам да има добро начало за децата!
Искам расизмът да остане в миналото
И всички спорове да бъдат забравени мигновено.
Искам усмивки да греят по лицата на всички хора.
Мисля, че всички ще бъдат доволни и щастливи!
Ние можем да направим нашия свят по-добър за всички нас,
Надявам се, че ще чуете моя глас!
Габриела Ангелова, 16
Превод от английски: Елис Беева, 15
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Yavora Encheva, 15
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There are not too many words in the English dictionary that start with the
letter x. The ones that do have an aura of Greek or Roman antiquity. For example, the instrument xylophone, which is formed from two Greek words meaning
wood and voice, and X being the roman numeral for ten.
The X-ray is an invention that allows us to see through our bodies to
study broken bones or other matter; to look beneath the skin so to speak. Xenophobia (pronounced with a z) is a word that also goes beneath the skin. Skin in
fact is part of the problem with this word, but not the only one. The word home is
also a problem. To understand this we need to take xenophobia apart (and also
have a closer look at the word home).
The word xeno refers to a foreigner or something that is foreign and therefore not from home. A phobia is something that people fear in an extreme way,
such as a fear of spiders (arachnophobia). So xenophobia is a fear of foreigners. Fear of spiders is something that is tangible because the fear is that of
the human’s fear of a predatory invertebrate animal which is a different species.
But fear of a foreigner is different. Although the person who fears the foreigner
(i.e. the person from the home) is different in nationality, they are both human. So
where does this fear come from?
This question is not new. Fear of anything is unpleasant due to the effect
it has on the human mind and body, but fear that leads to hatred is severely
damaging to humans. Nationality can be wonderful as people can feel proud of
their nation on special occasions or an¬nual events related to that country. But
history’s records demonstrate that when people from different nations migrate,
there can be pain and suffering.
In a way, xenophobia is a fasci¬nating word as it is odd to look at and
sounds interesting when uttered. The fact that it is pronounced zen is ironic as xe
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nophobia is as far away in mean¬ing from the teachings of Zen (as in the doctrine
of Buddhism). But by saying the word, then discussing its meaning, routes and
links with other words there is somehow a fusion or spark of realisa¬tion at its
actual meaning. This could be an opportunity to challenge the negative connotations of home in relation to how we treat others.
In our world today, we seem to try to act the right way, but do we
under¬stand what it is we think we do? Have we understood the words in our
heads or discussed them out loud and in front of each other enough? The word
xeno¬phobia is a good place to start as it is at the heart of some of the world’s
most difficult problems.
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Yom Kippour
Avant d’expliquer le terme Yom Kippor et les rites liés avec lui, je voudrais
définir ce que la tolérance et le pardon représentent exactement. La première chose qui
nous vient à l’esprit en lisant la phrase initiale, c’est la question : « Qu’est-ce qu’il y a
de commun entre Yom Kippour, le Pardon et la Tolérance? ». En réalité, il y en
a beaucoup.
D’un côté, le Pardon- c’est l’acte spirituel et émotif de se libérer du sentiment
de la rage, de l’indignation, adressé à une personne qui vous a offensés et de ne pas en
vouloir de la punition et de la recompense. « Pardonner, veut dire libérer un prisonnier
et découvrir que ce prisonnier, c’était toi. » Le message caché de cette métaphore est que
le pardon accordé équvaut la paix et le bonheur. On ne doit pas oublier que le Pardon
est la meilleure forme de l’amour.
De l’autre côté, la Tolérance. Tous les gens sont différents. Tous, ils ont leurs
expériences, leurs points de vue. D’où vient la question “Faut-il être d’accord avec
l’autrui, faut-il respecter son droit d’avoir son propre avis ? Non, ce n’est pas nécessaire,
mais c’est souhaitable.” Etre ouverts vers de nouvelles choses et connaître les gens sans les
juger ou rejeter davantage, c’est une forme de la tolerance.
La tolerance, c’est d’accepter les opinions religieuses, philosophiques, politiques
etc. d’autrui, même si on ne les partage pas. C’est se comporter avec les autres de la même
manière qu’on veut être traité.
A vrai dire, ces deux mots, la tolerance et le pardon, qu’on écrit si facilement et
qui ont un sens compliqué sont unis dans le terme de Yom Kippour.
Yom Kippour est la plus solennelle et la plus importantes des fêtes juives. En
anglais, elle est connue comme le jour de l’Expiation. Ses thèmes fondamentaux sont
la Тоlérance, le Pardon, l’Expiation et la Pénitence.
Yom Kippour est célébré à la date où Moïse reçoit la deuxième partie des
Dix Commandements. En ce temps les Israliens avaient reçu le pardon pour leur
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péché vers le Veau d’or. C’est la raison pour laquelle il est nommé le Jour de
l’Expiation. Par tradition les Juifs célèbrent ce jour, dit aussi Grand Pardon, par
le jeûne, la prière, le manque de jouissances physiques. Ils passent la journeé dans la
synagogue.
Yom Kippour est le dixième et le dernier jour de la Pénitence, célébré en
automne (en septembre ou en octobre), mais la date change. Au cours des jours de
la Pénitence, les Juifs demandent le Pardon à Dieu pour leurs péchés. C’est
une tradition de porter le blanc, le symbole de la pureté. Souvent on compare Yom
Kippour avec le Vendredi Saint du monde Chrétien. Yom Kippour, le jour de
l’Expiation des péchés est l’équivalent du Vendredi Saint du Christianisme.
Автор: Диляна Караджова, 18
Превод: Цветомир Великов, 18

“Look what have you done to yourself!” – said she – “You are alive but
you don’t live. You are smiling, but this is not happiness, deep inside you are
empty and you know I’m right, because I’m the only person, who understands
you.”
“How come?”
“Because I feel the same.”
“What do you know about me?” – now he was mad. But not because
her words abused him. He was mad, because she was right. And who was
139

she? Just a girl he met a couple of months ago. He thought at first, that she was
stupid and he could play around with her – a little dirty girl, who knows nothing of the real life. But soon he found out, that she wasn’t that girl. This was
just a mask that was hiding her lonely personality. She had many problems,
but she hated when she had to talk about them. She was living from hand to
month and she didn’t need anybody. Though, there was something about her…
she could understand people very well. They were kind of predictable to her so
she was bored in her life. These things were making her interesting to him.
And he? He was searching for something, but he denied it. There were
many sad memories in his mind so he was living for the moment in order to forget them. Sadness wasn’t just a word to him and though he had many friends
from different places, he was terribly alone. Even his closest friends couldn’t
see it. Death, drugs, alcohol, bad parents and loneliness were the brusis on his
heart.
Still, these two souls spent almost every night together. They were doing
their dirty things and in the morning everyone was getting on his way. Sometimes he wasn’t calling her for days. Then they were meeting somewhere in the
park for example, and only one smile was enough for them to understand, that
it’s time to go to his or her place. And then she felt really good. She couldn’t
explain it, but his kisses were sweeter, his skin smelled addictive and it was
like they were together for the first time. That was the reason that he kept her
attention on him. There was something about this boy.
“I don’t love you. – she told him once – I don’t even like you in fact, I
can’t stand people like you, but somehow I need to spend this time with you.”
And then he didn’t answer her. He just knew she was right, because he felt
the same way. Right… she was always awfully right. What did she know?
They’ve had only several serious talks and yet she was like the only person in
the world, who was able to understand him. She was always reading his mind
and she could predict his reactions. And that was making him completely confused. “Who was that girl? Thinking that she knows everything!” And still she
didn’t care about anybody. Or did she? He knew that she wasn’t happy. And
although they weren’t even friends, he wanted to help her. He wanted to save
her, because he knew what was like to be empty and lonely, to be somebody else
when you need yourself.
These thoughts were haunting him. He couldn’t stop thinking their strange
relationship. “I get what I want and I don’t want more” – they both thought
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that way… back then…
And now her words made him mad. “Why? Is this love? I don’t want
to be in love!” Fallen on the bottom… I’ve been there before…”
Five minutes later he came back in the room.
“Now I get it – you don’t need this. You need me.” He was looking
straight at her brown eyes into her naked soul. He walked across the room and
kissed her on the forehead. When he looked at her, she was smiling. But this
smile was different, beautiful. This was her real smile.
Ivanela Hristova, 17

ТИ

Слушах песни, слушах смях
смешни,но забавни танци с теб играх.
Дори когато плака,
с очи , черни като мрака,
ти накара слънцето да завижда,
а дявола, бог да обижда,
за душата ти, ангелски красива,
желая ти да си вечна, сърдечна и щастлива.
Ирена Емилова Янева, 15
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Нима боли...?!

Самотата ме сломи.
Защо ме нарани?
Нима не знаеш, че боли?
За грешките не си виновен ти,
сама причиних си ги!
Нима не знаех, че боли?
Защо обичаме...
щом не чувстваме?
Нима не знаем, че боли?
Хайде върви си!
А от утре забрави
мен и моя сън, на който
днес сама полагам край.
Нима боли...нима ревнуваш ти?

Деница Тодорова Димитрова, 15
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10-те златни правила на
толерантността
Има различни народи по света и всеки един има свой собствен
характер, идеи…
Хората трябва да бъдат толерантни един към друг. Те
трябва да имат свободата да приемат другите с тяхното разбиране,
с техните различни идеи, религия, националност, цвят на кожата,
език…
Едно от най-големите постижения в човешкото развитие е
толерантността – свободата да приемаме другите и да се уважаваме
взаимно с нашите индивидуални различия.
Така че сега слушайте внимателно! Ще ви представя 10-те
златни правила на толерантността. Ако някое от тези правила не
ви допадне, не се отчайвайте. Винаги има надежда, стига да желаем
да се променим към по-добро.
П
риемане – Ние сме много различни и това е явен факт.
И това е подарък, който ни помага да се развием в различни посоки
и да си помагаме взаимно. Но първо трябва да приемем другите.
Човечност – Ние трябва да мислим за другите, да мислим
за проблемите им и да намерим решенията им. Само по този начин
можем да променим всичко към добро и да възвърнем изгубените
морални ценности и ненаписани правила. Нека просто да бъдем
хора!
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Уважение

– Бъди толерантен към себе си. Първо
трябва да уважаваш себе си и само тогава можеш да уважаваш
другите. Ти трябва да се стремиш да бъдеш в хармония със себе
си.
Комуникация – Толерантността като средство за
измерване на свободата е резултат от комуникацията между
хората. Толерантността и комуникацията трябва да вървят
ръка за ръка. Чрез комуникацията ние поддържаме връзка с
хора от различни религии и националности.
Търпение – Когато живеем по-лесно и сигурно, ние имаме
търпението и желанието да комуникираме с другите и да бъдем
по-толерантни и търпеливи с тях.
Оптимизъм – В живота човек се сблъсква с много
различни неща и заради това той губи оптимизма си и се
отчуждава от другите. И толерантността бива забравена от
този човек. Той започва да търси различията между хората и
дефектите в тях; той забравя какво означава да бъдеш толерантен
и оптимистичен.
П
риятелство
– Пример за толерантност е
толерантността в приятелството, в което има малка “война”
между различните характери и идеи. Може да се каже, че няма
абсолютно никакво значение дали вашият приятел е с черна,
жълта или бяла кожа; дали тя/той е българин, испанец, поляк или
германец; дали тя/той изповядва различна религия от вашата –
това не е важно. И това е истинско златно правило – и ключът
към истинското приятелство: “Прави за другите това, което
искаш те да направят за теб.” Нямаше ли светът да е по-добро
144

място, ако ние наистина правехме това?
Компромис – Ние трябва да имаме желанието да
правим компромиси!
Справедливост – Ние не трябва да отхвърляме
другите раси, социални принадлежности, другите националности,
религии, традиции. Ние трябва да преодолеем това и да не се
страхуваме от разликите.
Знание и свобода – Знанието ни дава свободата
да разбираме всички тези правила и да ги прилагаме. Само
свободен човек може да разбере различията, защото притежава
истинската толерантност – да разбира и приема различни идеи
и да не се страхува от различията.
В заключение, бъди толерантен и имай свободата да бъдеш себе
си! И не забравяй, че както ти си прав за себе си, така и другите
са прави за тях си.
Миглена Недева, 17
Превод от английски: Полина Чавдарова, 15
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Les dix règles d’or de la
tolérance
Dans le monde les peuples sont différents et chacun a son propre
caractère et ses propres idées... On doit tolérer , accepter les différences
dans les idées, les religions, les nationalités, les langues, la couleur de
la peau.
Et maintenant, écoutez attentivement! Je vous présenterai les dix
règles d’or de la tolérance .
La continuité - On est très différents et c’e st un fait, connu de
tous. C’e st un don qui nous aide à nous developper et à nous respecter .
Pour commencer , il faut accepter les autres.
L’Humanisme- On doit penser aux autres, aux problèmes et à leurs
solutions. C’e st le moyen d’améliorer la vie et de rétablir les valeurs morales et les règles non-écrites. Soyons des humanistes !
Le Respect- Soyez tolérants de vous! D’abord on doit apprendre à
se respecter soi-même pour respecter les autres. Il faut s’e fforcer d’être
en harmonie avec soi-même .
La Communication - L a tolérance comme mesure de la liberté est
le résultat de la communication entre les gens. Communiquer , c’e st-à-dire
créer des liens avec les gens des religions et nationalités différentes. L a
communication et la tolérance vont la main dans la main.
La Patience- L a patience est très importante dans les relations
avec les autres. Soyez patients et les autres seront patients avec vous !
L’Optimisme - Dans la vie on se heurte aux différents obstacles et
cela nous fait sombres et tristes. Ne perdez pas votre optimisme !
L’Amitié- Un exemple ideal de la tolérance , ce sont les amitiés,
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dans lesquelles il y a « un heurt » des intérêts et des caractères. Pas
d’importance si vos amis sont noirs, blancs ou jaunes, s’ils sont Bulgares,
Turcs ou Anglais, s’ils sont religieux ou non. Il y a une règle , la clé
de la vraie amitié « Respectez les autres pour qu’ils vous respectent
aussi ! » Le monde ne serait-il un meilleur endroit si on le respectait ?
Le Compromis - On doit avoir une forte volonté et faire des
compromis.
La Justice - On ne doit pas critiquer et rejeter les autres
races, nationalités, religions, traditions. On doit surmonter la peur des
différences.
Le Savoir et la Liberté - Le savoir nous donne la possibilité de
comprendre et d’appliquer toutes ces règles. Seulement l’homme independant peut accepter les différences entre les gens.
Et pour finir : Soyez tolérants envers les autres et n’ayez pas
peur de vous exprimer !
Miglena Nedeva, 17
Translated by: Tsvetomir Velikov, 18
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Тази класация е направена
възоснова на проведена анкета
сред близо 150 ученика от ГПЧЕ “
Никола Въпцаров”, град Шумен.

Майка Тереза е албанска католическа монахиня с индийско гражданство.

Тя основава Мисията на милосърдието в Калкута, Индия през 1950 година. За повече от 45
години служи на бедните, болните, сираците, и умиращите, първо в Индия, а след това и в
други държави.
Тя печели Нобелова награда за мир през 1979 година и най-високото гражданско
отличие в Индия - Барат Ратна през 1980 г. за своята хуманитарна работа.
Мисията на милосърдието продължава да се разширява и към момента на
смъртта на Майка Тереза организацията включва 610 мисии в 123 държави, включващи
хосписи и домове за хора с ХИВ/СПИН, проказа и туберкулоза, социални кухни, програми за
консултиране на деца и семейства, сиропиталища и училища.
Папа Йоан Павел Втори властва като Папа и върховен член на

Ватикана от 16 октомври 1978 г. до смъртта му, която е 27 години по-късно.
Той е единственият полски папа и първият чужденец след холандския папа Адриян
Шести, който властва през двадесетте години на 16 век.
Папа Йоан Павел Втори е популярен като един от най-влиятелните лидери на 20
век. Смята се, че има заслуга за свалянето на комунизма в източна Европа.
Доктор Мартин Лутър Кинг младши е роден на 15 януари
1929 г. в Атланта, Джорджия. Той е баптистки свещеник и политически активист, както
и най-известният лидер на движението за гражданските права в Америка. Печели Нобелова
награда за мир и Президентски медал на свободата преди да бъде убит пред 1968 г. За
насърчаването си към ненасилие и расово равенство той е смятан за миротворец от много
хора по целия свят.
Мохандас Карамчанд Г
анди (1869-1948) е политически и духовен
водач на Индия по време на движението за независимостта на Индия. Той е инициатор
на пасивната съпротива (съпротива на тиранията чрез масово гражданско неподчинение,
твърдо основана на ненасилието), която води до независимостта на Индия и вдъхновява
движенията за граждански права и свободи по света. Ганди е по-известен в света като
Махатма Ганди (от санскритски: mahātmā или “велика душа”), и също така в Индия като
Бапу (баща). Той е официално почетен в Индия като баща на нацията; неговия рожден ден
2 октомври се отбелязва като Ганди Джаянти, национален празник, и в световна величина
като Световен ден на ненасилието.
Димитър Пешев (1894-1973) е заместник-председател на Народното

събрание на България и министър на правосъдието по време на Втората световна война.
Той въстава срещу пронацисткия кабинет и предотвратява депортирането на 48 000
български евреи.
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Линкълн (1809-1865) е шестнайстият президент на

САЩ, служил начело на страната от март 1861 до неговото убийство през април 1865.
Той успешно води държавата си през кризите, Гражданската война, запазвайки съюза и
прекратявайки робството.
Св. Кирил и Св. Методий са измислили Глаголицата, първата
азбука, която е използвана за писане на славянски език. Те създали азбуката за да преведат
Библията на славянски език. Докато работили, те повлияли на развитието на всички
славяни, за което получили титлата „Апостоли на славяните”. Ранната Кирилица била
опростена Глаголица, която донякъде приличала на гръцката азбука. Тя се приписва на Св.
Климент Охридски, ученик на Св. Кирил и Св. Методий. Въпреки това, последните проучвания
предполагат, че Кирилицата е по-вероятно разработена в Преславската книжовна школа в
североизточна България в началото на 10в. и е наречена в чест на Св. Кирил.
Нелсън Ролихлахла Мандела (1918-1999) е южно - африкански

деец, носител на Нобеловата награда за мир за 1993, присъдена за активното му
участие в политическите борби срещу расовата дискриминация, практикувана в Южна
Африка. Мандела става интернационален символ на съпротивата срещу расовата
сегрегация заради продължителния си престой в затвора (1962-90), а световните лидери
продължават да изискват неговото освобождение. През 1994г. той става първия черен
президент на Южна Африка.
Борис III Обединителят, Цар на България

(1894-1943). Пълното му име е Борис Клемент Роберт Мария Пий Станислав, син на
Фердинанд І, качил се на трона през 1918г. след абдикацията на баща си. Той успява
да спаси всички български евреи от депортиране в концентрационните лагери на
нацистите.
Ф
ранклин Делано Рузвелт (1882-1945) често наричан по
инициали ФДР е 32-рият президент на САЩ. Той е централна фигура в 20 век по
време на световната икономическа криза и световната война. Избиран за четири
мандата, той служи от 1933 до 1945г. и е единственият президент на САЩ служил
повече от два мандата. Рузвелт изиграва критична роля в изграждането на следвоенния
свят, по-специално чрез Ялтенската конференция и създаването на Организацията на
Обединените Нации. По-късно със САЩ съюзниците побеждават Германия, Италия и
Япония.
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Адолф Хитлер е начело на Германия от 1933 до 1945 година. Като лидер
на Националсоциалистическата германска работническа партия той бързо установява
тоталитарна и фашистка диктатура. Една от основите на социалната политика на
Хитлер е идеята за расово прочистване. Хитлер убива много хора. Първите жертви са деца с
психически и здравословни отклонения. В периода от 1939 до 1945 година есесовците (главната
нацистка ораганизация под контрола на Адолф Хитлер и нацистката партия), подпомагани
от колаборационистки правителства и нови членове на партията от окупираните
държави, системно избиват между 11 и 14 милиона души, включително 6 милиона евреи, в
концентрационни лагери, гета и масови екзекуции.
Осама бин Ладен и неговата организация са главната цел на Съединените
Амирикански Щати във войната срещу тероризма от 2001 година насам. Осама бин Ладен е
отговорен за атаките срещу САЩ на 11 септември 2001г. В атаките участват отвлечените
самолети от Полет 93, Полет 175, Полет 11 и Полет 77; последва унищожението на
самолетите и Световния Търговски Център в Ню Йорк; сериозни поражения върху Пентагона
в Арлингтън, Вирджиния; жертвите са 2 974 души и 19 терористи.
Йосиф Сталин е Главен Секретар на Комунистическата партия на
Съветския съюз от 1922 до неговата смърт през 1953 година. В годините след смъртта на
Ленин през 1924 той става авторитарен лидер на Съветския съюз. През късната 1930та,
Сталин започва Големия Терор. Милиони хора са екзекутирани или затваряни в лагери. По
времето на глада през 1932-1933 в Украинската Република в СССР милиони хора умират от
глад заради Съветската полиция. Приблизителният брой на жертвите в Съветска Украйна
наброява между 2,2 милиона и 10 милиона.

Саддам Хюсеин организира жестоко преследване на кюрдите от Северен
Ирак и на Арабски племена, които живеят до река Ефрат и подлага много хора на геноцид.
След 1990 година повече от 900 000 кюрди емигрират в Турция и Иран поради терора,
оглавяван от Саддам Хюсеин.
Мао Дзедун е бивш лидер на Китай. В резултат от практическото
прилагане на неговата идеология, чиито най-известни инициативи са “Великият скок напред”
и “Културна революция”, около 65 милиона души биват избити.
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Владимир Илич Ленин е руски революционер, политик комунист,
основният водач на Октомврийската революция и първият държавен глава на Съюза на
съветските социалистически републики (СССР).
През 1917 г. Ленин назначава Феликс Дзержински за председател на ВЧК (Всерусийска
извънредна комисия, първата тайната полиция в СССР), с което се поставя началото на
“Червения терор” – кампания, свързана с масови арести и екзекуции. ВЧК убива и безмилостно
малтретира своите жертви. Някои са разстреляни, други – удавени, подложени на измръзване,
погребани живи или бити с шпаги до смърт. Най-малко 50 000 души са разстреляни или
обесени. Някои историци изчисляват, че в периода 1917-1922 г. убитите от ВЧК стигат до
280 000 души, като половината загиват при незабавни екзекуции, а другата половина при
потушаването на бунтове.
Нерон Клавдий Цезар Август Г
ерманик управлява от 54 до
68 г. сл. Хр., като фокусира вниманието си върху дипломацията, търговията и нарастването
на културното богатство на империята. Той насърчава строителството на театри и
атлетическите игри.
Управлението на Нерон често се асоциира с тирания и разточителство. Той е
известен с многобройните екзекуции, включително тези на майка му и осиновения му брат.
Известен е още като императорът, който “свирил докато Рим горял”, и като един от първите
преследвачи на християните.
Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте (1915-2006) е военен

генерал на Чили, който по-късно оглавява държавата като военен диктатор. През декември
1974 г. хунтата го провъзгласява за президент. От самото начало правителството предприема
сурови мерки. Най-малко 80 000 души са хвърлени в затвора без присъда, а 30 000 са подложени
на изтезания. Други 200 000 души са изгнаници, предимно в Аржентина и Перу, и са третирани
като политически бежанци.
Бенито Мусолини е италиански политик, водач на Националната
фашистка партия, признат за една от ключовите фигури при създаването на фашизма. През
1922 г. става министър-председател на Италия и започва да използва прозвището Дуче найкъсно до 1925 г.
Основният приоритет на Мусолини като диктатор на Италия е манипулирането на
италианците. Пресата, радиото, образованието, киното са внимателно контролирани с оглед
създаването на илюзията, че фашизмът е доктрината на ХХ век, заместила либерализма и
демокрацията.
Шоко Асахара е терорист и основател на терористичната група Аум. На 20
март 1995 г. членове на Аум атакуват токийското метро с нервно-паралитичния газ зарин.
Дванайсет от пътниците загиват, а още хиляди страдат от последиците от обгазяването.
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