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" Родна реч омайна, сладка . .
Как ли трябВа да започне един майски брой на нашия 

Вестник?
МоЖе би така: "ОтноВо е цъфтяща и ухаеща пролет, 

отнобо е м ай, а ние отноВо сме В наВечерието на празника 
на българското слоВо и култура и на изпращането на поредния 
Випуск млади хора, готоВи да поемат по прашните пътища 
на ЖиВота. . Подобии стандартни фрази обаче побече 
забулВат, отколкото разкриВат истинските ни мисли В такиВа 
значими и емоционално натоВарени моменти. Клишетата са 
нуЖни, за да ни спестят мисленето и да ни спасят о т  тоВа 
да изнамираме сбоите си, неексплоатирани о т  употреба ауми, 
моЖе би малко груби и ръбати, дразнещи изтънчения Ви и 
шлифован Вкус (дали пък е чак толкова изтънчен), но затоВа 
пък наши си и съВсем искрени. ПодсказВайки ни теми и 
ск>Жети, някои о т  Вас ни обВиняВат В нецензурност и употреба 
на "некултурни" думи. А тоВа отноВо ни изпраВя пред Въпроса: 
КАКВО ЛИ ПЪК ОЗНАЧАВА ДА СИ КУЛТУРЕН? Разбира 
с е , Всяка задълЖителна култура В общестВото е сВързана с 
известна доза несвобода и обществено лицемерие. Но ако под 
"култура' се разбира единстВено Външното лустро и 
спазването на някакВи социални условности и еталони, т о  
предпочитаме да сме " некултурни",' но затоВа пък естестВено 
и сВободно дърЖащи се като антитеза на общественото 
двуличие. Защото както казВа М. КарбоВски (оня дето използва 
мишките като метафора на Жалкото ни сыцествуване по 
тия географски ширины): "Винаги е имало дВа Вида български- 
казионно слово и човешко такова. . . .Винаги е имало два 
набора о т  ауми- официален и неофициален. На неофициалния се 
псува, на официалния се славослови." Hue да славословим не 
щем, щото няма и за какво. Но я си помислете по колко 
пъти на ден някак отвътре Ви идва да практикуВате оноВа 
неприличното езикобо упражнение, дето и Европа го знае о т  
у стата  на Стоичков. ВсекиднеВната ни реч просто гъмЖи 
о т  цветисти фрази, но когато ги Видим написани черно на 
бяло претенциозният ни и "вкултурен" Вкус е готов да се 
възмути. Моля да направите разлика меЖду цинизма като  
отношение към света и определена Житейска философия и 
онова, което се нарича най- ооикноВена простотия и умствена 
кухост. ЗатоВа ние сме убедени, че няма красива и не!фасиВа 
реч, има искрена и лицемерна реч. И да ни прости КарбоВски, 
но отново ще го цитираме:" Защото не может да пишеш за 
нищо друго, освен за това, което се случВа около теб.А това, 
което се случва около теб, е пълно с цинизъм, парадокси и 
абсурди, които т и  вадят очите, но ти  не искаш да ги Видиш, 
камо ли да гоВориш за тях- щото т е  е суеверно страх о т  
Истината." А ако с Всичко друго моЖеш да се заиграещ, т о  
с Истината не биВа.

ЗатоВа и В наВечерието на празника на българската 
духовност, убедени, че за сВободата на изказа и за творческите 
пориВи граници не би трябВало да има, ние посВещаваме този 
брой на слоВото и на най-аоброто, прькнало се изпод перото 
на собстВеното ни тборческо въображение. А е много трудно 
да опазиш и се гршкиш за семената на креативността Във 
Време, в което модерните технологии се надпреварват да 
направят Живота ни странна смесица о т  нарастваща 
сложност и мързеливиВо удобство, о т  иформационни мреЖи и 
безмозъчни развлечения.

В света на безЖичните комуникации и Виртуалните 
реалности, трудно моЖе да се прогнозира съдбата на 
добрата"," стара1 книга, която може да бъде заместена като 

носител на информация, но не и като източник на дълбинни 
знания и мъдрост. Именно четенето прави духа подвшкен, а 
не мързелив, изисквайки о т  него умствена вглъбеност и 
интелектуални усилия.

Защото е т о г о  по-лесно е да изгледаш 6()-минутната 
видео-касета на "Граф Монте Кристо", отколкото да се 
потиш над двата солидни тома, хВанали прах В собствената 
ти  библиотека.

ОбозкаВаме киното ВъВ Всичките му варианти - супер е 
да се хилиш на "Бъгс Бъни", а М атрицата" си е 
страхотно зрелище, но не по-малко удоВолствие е да 
дърЖиш примерно ’Малкият принц" В ръцете си. А и 
защо да не могат да се съчетаят ноВите компкмпърни 
игри с романите на Вонегът и разказите на О. Хенри. 
Просто едното не изклкзчВа другото.

Така се оказВа, че толкова неща се конкурират 
за умовете и сърцата на днешните тийнедЖъри 
(телевизионни сериалчета, геймърски клубове, чакарака- 
заведения, запушени кафенета, Вестник "Лична драма" и 
не на последно м ясто  В наш ето около-училищно 
пространстВо-задушеВната, картоиграческа атмосфера 
"при Пепа"), че горкото училище е В позицията на 
"последната дупка на кавала”. ОбразоВанието обаче не е 
сред приоритетите не само на учениците, но и на тези, 
които ни упраВляВат. Защото е нелепо да говорит за 
европийски ценности и стандарти, а В същото Време в 
българското училище да няма пари за тебеишри и крушки. 
ЗатоВа си е цяло чудо не само тоВа, че образоВателната 
ни система продължаВа да функционира, някак си така 
по инерция, но й че Все още има хора. В тази. система, 
които продълЖаВат да си Вършат работатаг с направо 
срамен за нашенските условия ентуашзъм. А  още по- 
голямо чудо е, че сред морето о т  ученическа апатия и 
безразличие има, макар и единици ученцци, които носят В 
себе си нещо много Вжно-жизнен и търеещ дух, кре1цящо 
Желание за промяна и бягстВо о т  триВиалносгота. Именно 
някои о т  тях ще оставим да говорят в този брой на 
нашия вестник(някои, защ ото страниците ни са 
ограничени) с надезкдата, че ако Болгария има някакво 
бъаеще, т о  мозке да бъде съградено с хъс и мозкене 
тъкмо о т  такива хора.Тях министър-нредседателят 
оптимистично нарече "първо поколение европейци". 
Подобен оптимизъм обаче не споделят 17-18 годишните 
момичета и момчета, които само след броени дни 
напускат училище. Те са по-скоро объркани, несигурни и 
обезверени. Особено след като  им предстоят такива 
страховит и неща, като първи истински рундот боксовия 
мач на Живота и първи по- сериозен опит да докаЖат на 
мама и татко ,че  вече са големи не само, защото отдаВна 
носят обуВки 42 номер. На Всички тях ще каЖем, че напук 
на Всемирните и нишенски гадости "ЖИВОТЪТ Е 
ПРЕКРАСЕН" (понякога).И както всеки път, така и този, 
отново завършваме с усещането за неаоизказаност и 
затоВа, че хаотичните ни мисли са се блъскали о стените 
на езика В търсене на подходящите думи. Но, уви! Както 
казва Емили Дикинсън:

" Ако моэкенето беше равно на экелаиието, 
критерият би би.1 неваЖен.

" Върховнота в езика е безсилиепю да изкаЖеш "



ТетеВенското читалище-" мъртВо Величие”
Преди да започна да пиша този 

материал и аз кат о по-голямата част от  
съучениците си не знаех почти нищо за 
ТетеВенското читалище - нито за неговото 
оказало се твърде интересно минало, нито за 
настоящите м у функции на културен дом. 
Уточнявал1, че мнението, което ще ызлоЖа 
по-надолу е изцяло лично и никого не 
анга>кирам с него. Подозирам обаче, че то 
отразява усещанията и нагласите на повечето 
от представителите на моето поколение, 
които свързват сградата в центъра на Те
те Вен с намыращата се в  подземието й 
дискотека (ах, какВа музика се носи оттам!), 
но не и с из.юЖбената зала, разполоЖена на 
Втория ета>к ujtu пък с градската библиотека 
(помислете колко пъти сте Вшзали там, 
ако изобщо сте го праВили).За съЖаление В

fVMume ми липсВа припоВдигнатият патос, 
ойто сигурно би присъстВал В речите на 

хора, чийто Ж ивот  е бил свьрзан  с 
чита.шщето В негоВите по-добри Времена. В 
т ях по-скоро присъства горчиВината и 
песимизма на млад чоВек, на когото поВече 
от полоВината му съзнателно сьществуване 
е преминам под знака на разруха, какт о В 
материалния, така и В духовная смисъл.

Преди около м есец по нашата 
кабе.ша телевизия беше показано предаване, 
посветено на Чита.шщето, но В него се 
гоВореше само за миналото му Величие (не 
знам дали не е много силна думата), никой не 
спомена нищо обаче за м изернот о м у  
настояще. Имаше доста разговори с хора, 
кои т о с ност алгия си спом няха за  
отминалите години, но нямаше никакВи идеи 
за реанимация на читалищния Живот. А  ето 
какво научих аз за историята на Тетеенското 
читалище, ровейки се в няколко популярны, 
посветени на местната ни история ,книги 
(ВиЖ по-подробно"Тетевен-минало и настояще'' 
и ст. на Иван Йотов-" Читалище "Съгласие" В 
сВоята едноВекоВна история").

"През 1869 г. група патриотично 
настроены търговци, занаятчии и по-проВетени 
граждани и учители образуват Народно 
читалище "Съгласие". НегоВ прьв председател 
е хадЖи Станьо Врабевски- богат търговец на 
добитък, най-аВторитетният граЖданин, 
почитан и уВаЖаВан от турските упраВници. 
Ръководството и много от членовете са били 
просВетени хора, реёолЪционери по душа, 
обичащи Всичко българско. В тях е горяла 
неутолимата ЖаЖда да просветят народа и 
да го подготВят за борба против Османската 
империя. По това Време цялата дейност на 
револ/оционния комитет се е провеЖдала под 
прикритието на читалищната дейност. По- 
кьсно, след освобоЖдението на България , е 
образувано "УченолЬбиво друЖество "Съгласие" 
и е бил приет уст ав за негвата бъдеща 
културно-просветна дейност. Председател на 
настоятелството става Димитър КоВач, 
Висок окултурен и инициативен човек, който 
издига авт орит ет а на чит алищ ето. 
Градското общинско управлиние не предприема 
никакВа обществена, строитема, политически 
и друга работа, без да Вземе предвид мнението 
на читалищното ръководство.От своя страна 
градският съвет помага на читалището В 
комплектуването на Библиотеката, отпуска 
средства за издръЖка на бедни и способни 
деца и осигурява пари за абониране на 
Читалищ ето за  Весници и списания. 
СъщеВременно именно по инициатива на 
читалищното ръководство за прьв път се 
поставя знак и Венец на гроба на Сава 
МладеноВ, а ВпоследстВие се осноВаВа 
б.шготВорителен комитет "Георги БенкоВски", 
който на 25 май 1908г. открива паметника 
на БенкоВски В местността Костина.

Заедно с това усилено се подготВя и 
построяВането на нова читалищна сграда и 
то, забелеЖете, предимно със средства на 
дарители. Едва в  края на 1909 г. сградата е 
покрита и започва обзаВеЖдането й. Също 
по това Време ръководството решава да се 
открие при Читалището музей и зат чва  
сьбирането на старини от ТетеВен и района. 
При читалището се образува оркестър и 
смесен хор, а театралната група нараства 
на повече от 40 души."Без да идеа.шзираме 
миналото, не моЖем да не отбелеЖим 
простичкия, но впечатляващ факт, че през 
цялото това Време дейността на чиалището 
се ръкоВоди от демократично избирано 
настоятелство, което осВен, че инициира 
м ноЖ ест во прояви се занимаВа и с 
управлението на средствата, събирани главно 
чрез доброволни дарения.Още по-кевероятно 
обаче ми се струоа, че в  ТетеВен е имало 
немалък брой инициативны граЖдани със 
силно разви т о пат риот ично чувст во, 
граЖ данско съзнание и загриЖеност за 
общото. Имало е и доста хора, които освен 
пари са имали и общозначими идеи за 
тяхната по- смислена употреба. В годините 
на недалечното ни социалистическо минало 
сградата на читалището е използвана осВен 
за провеЖдането на партийны събрания, 
комсомолски конференции и разбира се за 
проЖектирането на съветски филми, и за 
организирането на мноЖестВо представления 
на пиеси и оперети. П рез 1954 г. при 
читалището е открыта Детска музикална 
школа със специалности: цигулка, пиано и 
акордеон, а по-късно започват и курсове по 
езикоВа подготовка на деца. На 27 март  
1966г., на мястото на старата читалищна 
сграда са полоЖени основите на настоящата 
сграда на читалище "Съгласие". По това Време 
В ТетеВен освен самодейните постановки 
,играни от ентусиазирани тетевенци, са 
госту Вали и състави от ЛоВеч, ПлеВен, Велико 
ТърноВо, София. За последните добри години 
от разВитието на читалището моЖе би 
някои от нас си спомнят от  разказите на 
своите по-големи братя и сестри, които са 
участвали В училищни търЖества и детски 
пиески, а родителшпе ни гордо са стоя. ш на 
преднит е редо ве  и са р ъ коп л я скал и  
ВъзторЖено. На мен брат ми ми е разказвал, 
че като бил малък е участВал В някакВа 
пиеска - "Бо.тото автомобилче", и е трябВало 
да стой на сцената един час по пижама,но 
нали изкуството иска ЖертВи. Пък и едва 
ли качеството на представлението е най- 
ВаЖното. По-ВаЖно е Ж еланието и 
ентусиазмът на тетевенци, тръпката от 
досега със сцената, гладът за духовна храна 
и стремеЖът да направиш нещо различно.

Но, какт о са казали дреВншпе гърци " 
Panta rei "(Всичко тече, Всичко се 
П рО М еН Я ) .  Чудно защо, в  България все ПО- 
н а  З л е  се променя. К акво представляВа 
читалището днес и какВа е негавата роля В 
социално-културния ни Живот (та то изобщо 
им а ли т акъВ). Д ост ат ъчно е да се 
поразходите из града и да Видите афишите 
на непрекъснато пръкващи се нови фолк- 
"звезди', задоВоляВащи един друг. Вид глад на 
българина - т ози за кичозни зрелищ а, 
подрусВаща се плът и безмозъчни забавления. 
Така тази обществена сграда, била В миналото 
един от основните крепители на българщината 
и място със сакрално значение, сега се е 
превърнам в  сборен пункт на чалга- фенове, 
които кършат снага и тресат изразителна 
грьд под звуците на едно от малкото неща, 
създадени от българския "творчески" гений в  
годините на прехода- чалгаша! Но пък моЖе 
би това е единстВеният начин читалището 
да не остане необитаемо и нефункциониращо. 
ИзклЬчение праВи самодейната театрална 
трупа, коят о под ръководството на Лк>ба 
Дочева,упорства да играе и поддърЖа лЬбовта 
на тетевенци към сцената и театъра.

Разбира се за всичко това едва ли имат  
Вина ностоящите читалищни работници, 
принудени в Жестоките пазарни условия да 
правят компромиси, за да оцеляВат. Чисто 
битоВата ни мизерия обаче не оправдава 
безразличие/по на цялат а т ет евенска  
общественост към съдбата на читалището. 
Това отношение не е нищо друго освен мерило 
за собст венат а ни бездуховност , за 
деструктиВната ни нагласа и липсата на 
приемстВеност, коит о ни обричат да се 
Въртим В порочния кръг на самосъЖалението 
заради Ж алкот о ни сьщ ест вуване, но и 
неВъзмоЖността да променим нещо, за да не 
бъдем чак толкова Жалкц поне в  собстВените 
си очи.

Лично аз ходах за последен път на театър 
т ам  т ази зим а. Пиесат а беше хубава- 
"ЧоВекът, който сее дъЖд"(или нещо подобно) 
За.шта беше полупразна и студена. А з едва 
издърЖах. И  не само аз. Беше тъЖна картина: 
група хора,умиращи от студ,но Въпреки всичко 
твърдо решени да останат до края на 
представлението, защото знаят, че скоро друго 
няма да има. И  точно В този момент аз 
осъзнах, че ако на сцената не бяха артистите, 
а някоя фолк звезда, за.гата щеше да е 
препълнена. И  на никой нямагие да му е студено, 
защото ще се подрусВа под звуцит е на 
музиката (какВа музика е т ова?!!). И  така, 
вместо удоВолетворена, аз си тръгнах дълбоко 
натъЖена и с една надеЖда- дано Читалището 
да виды и по-добри дни. ..

М аргарита X а



"Кой е построил Тетевенската гимназия?
-Не знаж 
•Не знаж 
-Не знаж"

Тоба е откъс о т  теста  "Тетебенец ли си?", публикуван 6 един о т  миналите броеВе* Разбира 
се, тестьш  е шега, но" шегувайки се, чойек моЖе да кагке дори истината.1'

И така, урок по история номер едно:.
86 Г О ЦИНИ ТЕТЕВЕНСКЛ

ГИМНАЗИЯ
Стародавня традиция в културния Лшвот на 

Тетевен е яркото ирисъствие на учителите и учениците 
о т  Гимназията. Тази традиция намира широк размах през 
2 0 -т е , 3 0 -т е , а по-късно 5 0 -т е -7 0 -т е  гидини. В 
т еа т р а л н а т а  самодейност се изябяват най- 

На 1 септември 1914 година се открива смесена таланшливите ученици и учители. Няма търЖество В 
гимназия В ТетеВен с директор Тоньо Пешков. С тоВа се града без да участбат ученическите хоробе, ръкоВодени 
сбъдва м ечтата на учеиолк)бивите тетевенци градът о т  учителя Павел ГайтандЖиев, който организира 
да има средно училище. Това е началото на летоброенето камерни оркестрови състави, ръководи духовата музика, 
на тетевенската гимназия. а това е музикалния Живот на Тетевен.

Оьздавайки свои традиции, училището за радост През 1956 година се слага началото на учителския
на целая район винаги е носело прогресивните тенденции хор при Гимназията с диригент Найден Георгиев. Наред с 
на общественото развитие. И това не е случайно, отколе худоЖествената дейност- театралната и музикална за 
тетевенци гриЖливо са подбирали учителите на своите естетическото възпитание им ат принес учителите -  
деца, Високата квалификация на уч и тел и те, худоЖници -  Иван Матев, Никола Георгиев, Васил Павлов 
взискателността към учениците и солидната подготовка -  всеотдайно работели за новото сВетоусещане на 
по основните предмети, формират будни и способни младите хора. И тези  усилия не са отишли напразно, много 
ученически колективи, талантливи граЖдани на са възпитаниците на Гимназията, квит»са насочили към 
България. Подготвените пиеси , вечери, утра, доклади и голямото изкуство -  такива са Събо Димитров, Васил 
концерти о т  ученици и учители на Гимназията за Гочеб, Никола Тихолов, Вера Найденова, Петъо Стойчев и 
празници за тетев ен ц и . . Тези прояви са били ЭР*
доказателство за патриотичните чувства към миналото В наВечерието на най -  хубавия празник 24 май,
и нравствените добродетели на българина. ние следовниците на наш ата Гимназия, искаме да се

В летописната книга на Гимназията е написано : преклоним и да изкаЖем голямата си благодарное^ към 
“ на 2 1они 1926 година на “Ботевия празник”, 50 години тези , които работиха и учиха в този храм и оставиха 
ощ неговата смърт е организирано търЖестВено утро и светла диря, която за нас ще бъде пътеводна звезда.
реферат за личноенгта и творчеството на Ботев 
Учениците на Гимназията стават достойни наследници 
на тетевенските дарители. На 21 феВруари 1925 година, 
училището устройва в салона на читалището “Съгласие”, 
литературно-музикална програма с лотария. Вечеринката 
се посещава и има голям успех, а нриходът о т  4,000 лева се 
дава за - “Фонд бедни дёца”. ТърЖестВото организирано 
през 1929 година о т  учениците става паметно за града . 
В летописната книга е написанона 13 и 14 май се четоха 
беседи за ОсвобоЖдението и 1000 години о т  Симеоновата 
епоха, а вечерта на 15 май се проведе факелно шествие на 
ученици и учители и овации пред домоВете на тетевенци, 
участвали в националноосвободителното движение и 
осбобоЖдението на България.”

Сградата на Гимназият а при манастира „СВ.Илия“

БЛАГОДАРИМ ВИ !
П. Мръвкова- преподавател по история

В студената декемврийска нащ на 1932 година по 
неизвестни причини изгаря до основи пригодената за целта 
сграда на Гимназията при манастира “ Св. Илия”. Болката 
е огромна , изгарят кабинетите , оборудвани със западни 
нагледни средства . Тетевенската общественост се вдига 
на крака , съ бират се доброволно много пари за 
построяването на нова сграда. Всеки дава според 
възмоЖ ностите , но никой не остава на страна о т  
благородното начинание. Накрая се взема категорично 
решение- на височината , откъдето се виЖда целият град 
и слънцето го огрява о т  сутрин до вечер. За две години / 
1938-1940 год./ е построена сградата , В която учим сега . 
Голямата мечта Гимназията да има сграда е осыцествена. 
Събрани са 400,000 лева доброволно за обзавеЖдане на новия 
храм на просветата в Тетевен.

"Ж рече Бог:

'Да бъде 
светлинаГ

"И биде светлина."

Екипып на Вестника поздравяВа 
Всички учители и онези, които усещат 
като свое дълбоко призвание гршката 
за духовното.А  "  от загршкеността 
идВа и куразкът Ж елаем  Ви курсик, 
здраВе, тВорческа енергия и 
ентусиазълг В нелеката задача на 
просВещаВането и просВетляВането.
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Въодушебени о т  ентугаазма на най- малките, би представяме откьси о т  техни
есета, пвсветени на слоВото.

3 а  б у к В и т е
"... Изпърво славяните нямаха книги, но с 
черти и резки четяха и гадаеха, бидейки 

еще езичници. Когато се покръстиха, 
принудени бяха да пишат славянската реч 
с римски и гръцки букВи, както прилег:ie.

И  така беше много години. "
Черноризец Храбър, Из съчинението "За 

буквите”

"ЗаБокзВаното о т  солунските братя праВо на 
славяните да ч е т а т  и пишат на сбоя език остаВа заВинаги 
В историята. България е родина на слаВянското слоВо! О т  
България полетя т о  и се понесе през всички Времена.

Великото дело на св ети те  бр атя  славим Всяка 
година на 24 май. Вием венци о т  ц ветя , кичим с т я х  
незабравимите им образи и пеем химна “Върви народе 
бьзродени!”

Защ ото е сВято името им!
Защ ото са пърВоучители!
Защото ни отВориха очите да се осъзнаем и запазим 

като  българи ! " ГИВан ЯкимоВ V8 клас)
"БукВите - онези малки графични знаци, които ни 

говорят толкова много неща. Те означават зВукоВете на 
даден език и са основата на неговата писменост.

К акто  светлината на пролетното утро грее над 
зем ята и гони тъмнината, так а  и светлината на буквеното 
писмо просветлява душите ни.Очите ни проглеЖдат и 
сърцата ни се озаряВат о т  м ъдростта на словото. Буквите 
ни отвеЖ дат В света на чудесата и познанията. Та нали 
именно т е  ни помагат да общуваме - да пишем и чешем, да 
се запазим като  народ през ВекоВете.

Има ли българсно сърце, което да не е трепбало 
при думите: “Напред науката е слънце...”.....

Нашите букви са измислени о т  Кирил и Методий.Те са създали 
наш ата писменост.

Без Буквите всички хора по света няма да могат да 
ч е т а т  и пишат.
Ако т я х  ги няма ние няма да помним сВоята история и
произход.
Чрез буквите записВаме Всички постижения на науката, 
Всички нови откри ти я и т ак а  ги запазваме за бъдещите 
поколения.

Чрез азбуката ние контактуваме с целия сВят и 
помеЖду си. П исмеността на всеки народ е неговата памет. 
Без нея народите не биха могли да се развиВат, да ВърВят 
напред, а щяха да т ъ н а т  В мрак.

 КакВото и да напишем за букВите и знанието, което т е
ни даВ ат Все ще бъде малко. Не моЖе да се опише 
Вълшебството, което крият в себе си. Те правят човека 
силен и независим, горд и смел. Окрилен о т  силата на 
знанието човек моЖе да постигне м н о го .П ъ тят  към 
науката е отборен за Всеки ,но то й  е дълъа и труден. Когато 
тръгВаш по него трябва да знаеш, че “коренът на учението 
е горчив, но пладоВете са сладки”. Един древен автор е казал: 
“Живей и се учи! Век Живей, век учи! О т  малки знаем 
послоВицата, че Който се учи , той  ще сполучи”. ЕдВа ли 
има по - добър пример о т  наш ата българска история за 
ролята, която  са изиграли букВите и словото.

Какво ли щеше да стане с българските народ и 
дърЖава, ако не бяха буквите.

Прекланяме се пред тях  и ги възпяВаме, възхищаваме 
се на необятните простори, които разкриват пред нас. 
ИзглеЖдат толкова малки и беззащитни , а могат всичко.
С тях  м еч ти те  ни ст а в а т  реалност.

: "Щропейци сме ний - ама не чак дотам?"
А сегакъде сме?Няма спор,че се намираме меЖду 

. 22-ия и 29-ия паралел и 44-ия и 41-ия меридиан, т .е . без
Европа, дай както са ни учили В училище, лкэлката съмнение сме В Европа. Дори ме&ду 980 и 1014 и меЖду 

на ии8илизацията...В днешно Време изобщо много се ш о  1370г. сме били повече европейци даЖе и о т  
спекулира с името на шестия по големина континент на 9
нашата планета. И В момента, когато се спомене 'Европа", папата-
тоВа Веднага е сВързано с такиВа наименования като  Абе, европеици сме, ама не чак дотам...ПоВече
ОьВета на Европа, ЕВропейския сък)з(и бляна по него) и за о т  полоВината о т  историята ни е белязана о т  незападна 
още peg други организации и институции, В които сме се култура и дърЖабноет. И днес, след поредната "рефолкэция" 
Вкопчили к а т о  спасителен изход о т  Ж алкото ни и обръщане на общестВения ни ЖиВот на 180 градуса, ние 
сыцестВуВане. тръгнахме "по EBponama", както изВестния ни национален

Ако се постарае човек обаче, ще се сети, че о т  герой, да разберем що е да си европеец, т а  и ние да 
т ам  са тръгнали двете световни войну и атом ната станем такива. И меЖду другото забравяме, че не моЖешf  към шкого, който ш н«„а собсшбен,
оптимистичният Ренесанс и "мрачното" СредноВекоВие с Ф1,зи°номия. И Все се сещам за думите на ИВанчо. 
ИнкВизицията и кръстоносните походи,(за които мегкду  ̂оспожо, щъркелът е птица като  лястовичката, само че 
Впрочем папата се извини) и още преди тях Римската събсем друга." Та очароВанието ни е тъкмо в тази 
империя и културното чудо - дреВна Елада.Така че ЕВропа ДРУГОСТ, намерила израз В народопсихологията и 
е преди Всичко сВоята култура, която безспорно е сърцето културата ни. Колкото и да не харесВаме някои черти 
на сВетоВната цивилизация. Абе^ ЕВропа е Всичко онова о т  националния си характер, примерно дребния тарикатлък, 
о т  Аристотел до Маркс и фройд, огп Микеланджело, а у не е здравословно да продълЖаваме да се себеотричаме. 
нас Боянският маистор, до Ван I ог и Дали. I  оба е ЕВропа. Културата е онова, което споява многото елеменши и ги
точно6 кш  сме? фе9 ^  m° 3U куЛтуреН океан’ или п°- прави едно цяло, т я  е уваЖението към традициите и 

Според историята сме най- много слаВяни, после същеВременно осмовата за бъдещ просперитет. ЗатоВа е 
тк)рко-алшайци(българи), после траки, малко Власи, малко L’a^ HO 9а се разборе, че ЕВропа спокойно мо±е и без нашата 
татари , печенеги и кумани, след тоВа идВа очузкото племе култура, но ние без собстВения си културен фундамент не 
кайъ(турците) и като  резултат о т  тази странна смесица- моЖем да се запазим, и останките о т  нашия колорит и 
целокупният български народ, който днес се бори за чисто национален потенциал ще продълЖат да се пръекат по света, 

физическото си оцеляване. О т  всички споменати по-горе П росто трябва да се научим да осВобоЖдаваме по един 
единици само славяните са дошли о т  Централна Европа, конструктивен и смислен начин, за!содираната В балканските 
Един много известен историк обаче казва, че славяните са ни гени енергия. Но Всъщност. май не е чак толкова просто, 
заемали много повече м ясто на континента, отколкото В 4
истооията ш . Лъчезар ХМ а



Мечта
ОтиВам 0 полето 
и си мисля, че летя 
сякаш съм В небето 
с малки сребърни крила

П тиците са полет спрели 
да ме гледат как летя 
аз съм краля с дрехи бели 
и на Всички птици съм баща

Гледам т ам  8 далечината 
малка къщичка В тъм ата. 
спирам се да си отдъхна 
и В леглото да се пъхна.

Много е студено, знам, 
хубаВо ще се наям, 
бързо чая ще изпия 
топличко ще се заВия.

Лора Николаева Уд

В дългата зимна нощ 
една звезда изгрява 
и за раэкдането 
на сина бозкий предвещава.

Да jkuBeeui
Ах че хубаво е да зкиВееш 
да экиВееш и да" пееш, 
да се смееш и лудееш.
Тъй прекрасно е нали 
Вечно Всеки да се Весели.

Да имаш мигоВе прекрасни 
и лк)боВи страстни 
да чуВстВаш че летиш В небесата, 
а В същност да си на земята.

Нещо да т е  кара да блузкдаеш 
и за ВълшебстВо да мечтает.
Да чуВстВаш че си Волна птица 
и на Вселената кралица.

Да праВиш Всекимо добро 
и да премахнеш Всяко зло.

FnuH гтпппк пт пан? виспк Да когшееш> 9а обичаш, дин пророк,от ранг оисок, _а плачеш и „а Питаш.
казал, че в тази нощ,
ще се роди Христос.

И наистина във яслите, 
в слажен кош, 
роди се Бог за Всички нас 
да ни помага и ни учи, 
до сетния ни час.

Мартин Vil g

Д обротата към чобека 
и природата
Природата е бозки дар чудесен 
наВсякъде се чуба 
птича песен,
а В горите със зелено оцВетени, 
тук - таме се Визкдат, 
пъстри цВетчета, 
гриЖлибо наредени.
И ти, чоВеко, 
трябВа да се гршкиш 
за този бозки, дар чудесен, 
инак ще'изчезнс, 
хубабата птича песен, 
а цбетята пъстри, 
тъй гршклиВо наредени 
В миг ще се прекършат, 
силно наранени.
Заради грубостта чоВешка, 
която със злобна насмешка, 
безмилостно Вреди.
И аз Ви моля, 
да засазкдате дърВета, 
шарени цВетчета, 
за да има мир и доброта,
ВъВ природата и ВъВ 
чоВешките 
СЬРЦАП!

Преслаба Мрьбкоба

Да чуВстВаш че экиВееш 
и полезен си дори 
ВъВ тВоя ден прекрасен 
слънцето за теб  да блести.

Ростислава VI к)

ПРОЛЕТ
П ролетта дошла е Весела, засмяна, 
пролетта дошла е с шарена премяна. 
Деца излизат през деня, 
за да Видят прелестта на пролетта.

Вече няма зима снезкна, 
цбетята са цъфнали кат  китка неясна. 
Всички обичат пролетта, 
с омайната и красота.

Мишо V а

МОЯТА ПЕСЕН
Ако не съм В добро настроение 
и не ми е до шеги, забаВление, 
не трябВа да изпускам моята песен 
и сб етъ т  ще стане пак чудесен. 
Дори при измама - подла, узкасна 
трябВа да имам песен прекрасна. 
Дори при обида, дори при тъга 
аз хбащам моята песен с ръка.
Щом разбера за ужасна лъгка 
не трябВа тъ/кно да се дързка, 
а на пук на Всички, ама Всички 
да запея като  сладкопойна птичка. 
Ако я изгубя, ще я диря до край 
и пак ще попадна В моя рай.
И пак ще стана тъй  Вярна, добра 
В тази  чудна, песенна игра.

Ивелина XpucmoBa-VII 6

В цВетната градина, 
В парка зелен, 
с рози пристигна 
майският ден.

Алени, зкълти, 
пъстри, безчет, 
цъфнали рози 
греят наВред.

Пролет
ОтиВа си зимата. 

Стопяба се мартенският сняг 
и ето идВа пролетта, носеща 6 
прегръдките си ЖиВот за 
природата и чобека.

Вият се орли В небето. 
СлаВейчето мило пърха с криле 
и чурулика песничка една. 
Дъреетата се смея, щастлиВи 
са, защото и тях надари с ноб 
ЖиВот. Малките пеперуди с 
неЖни крилца събират прашец 
със сВоите дружки , пчелици. 
ЦВетятаразтВарят чашките си 
и о т  тях излизат заспалите 
бръмбърчета.

А, колко е красиВо!
МоЖе би пролетта носи 

В шепите си скъпоценен прашец 
или пък рисуВа с четка и 
палитра. Всички Викаме къде си 
Вълшебнице, къде, а тя бързаща 
като младостта отиВа и при 
други породи и тях да дари с 
топлина.

А на Димитрова У в Цветомира Петрова Тодорова
Уя кляг



LEVEL 1 "GAME OVER"
Предлагаме Bu микс от  сериозните и несериозни 
отгобори на заВършбащите на няколко банални 

Въпроса.
1. Ако трябва да опишетсучилището с две думи, кои

биха били те?
Купон, анархия, скука, храм на знанието, 

образователна Веселийка, интересно, необразоВателно 
сВободия до шия...
2. Къде вшкдате себе си след 10 години?

Прекалено комунистически Въпрос. Звучи като да 
изпълниш десетилетката.Не знам.

На дъното,.. на море или на планина( на почиВка 
общо Взето),..В ресторанта на ПочиВната празнуВам 10 
години от заВършВането,..преуспяВаща личност,..някъде 
далеч от този град и от България...

З.Какбо ще kaikeme на тези, които идбат след Вас?
Бъдете добри поне толкова, колкото поколението 
преди нас, за да се радвате пълноценно на Живота.

Чао! РадВаме се, че не се познаВаме.
Да не идВат след нас, а да минат по друг път.

P.S. О т скипа на вестника към Всички заВ-ьршВащи: 
Стьбирайте бонуси, "ъпгрейд байте" си базите и 
внимабайте с ходовете, които правите, щ отс 
играта, която ви чака е напълно истинска.

START NEW LEVEL. , .

" 0keanwTTia"il^8oma''
„ЧоВекът e само тръстика, най-крехкото нещо в  природатЬ 

но мчслещ а тръсюика.“
Паскал

Човекът е мислеща тръстика -  моЖеби Ви се струВа 
странно сраЗнението на чоВек с растение. Според мен не е 
т а к а .Т р ъ с т и к а т а  е растен ие, к о е т о  Живее близо до 
езера,блата,близо до по-влаЖни места.Да Вземем за пример 
едно езеро и около него растяща тръсгпика.Нека езерото да 
е “океанът на ЖиВота” , а чоВекът-тръстиката.Той-човекът 
,здраВо пуска корените си В ЖиВота и по този  начин се 
ВзаимообВързВа с него,създаВа един Вид духовна връзка.По 
същия начин и тр ъ сти к ата  създаба връзка с езерото, само че- 
т я  опира само до изВличане наЖивителни минерали.Заразлика 
о т  тръстиката,чоВ екът рядко изВлича някаква полза о т  
Живота ,носеща му щастие.

КакъВ е смисълът обаче на п о н яти ето ”мислеща 
тр ъ с т и к а”?Чо8ек наистина има пработо да мисли,да се 
бунтуба,тоВа е единстВеното му средство за постигане на 
свобода , т ъ й  като  “океанът на ЖиВота” го ограничаВа .По 
същия начин езерото ограничаВа тръстиката,защ ато  т о  се 
яВяВа пространст8то на нейното местообитание.Козато 
обаче около езерото се пояВи Вятър ,той започВа да огъба 
стъ блата на тръстиката. Аналогично В ЖиВота на чоВека 
също о т  Време на Време се пояВяВа т о зи  В ятър на 
промяната.Той объркВа миелите м у, за да затрудни негоВото 
сыцестВуВане. Е т о  откъде идВа и тВърдението, че чоВекът 
е най-крехкото нещо В природата.Ако той  -  чоВекът ,не е 
готоВ за тези бури, огромните Вълни на “океанът на ЖиВота.” 
ще го изхВърлят на брега като  ненуЖно парче дърВо о т  разбит 
кораб.Там на брега ЖиВотът му не мазке да продълЖи,защото 
той  Вече е откъ снат о т  сВоята среда.Ако не ми ВярВате 
откъснете си една тръстика ,занесете я Вкъщи ,потопете я 
ВъВ Вода и забелеЖете колко ще Живее . МоЖе би ден ,дВа....а 
после.Така е , защойю услоВията на обикноВеното ни 
същестВуВане са променени , т е  просто са изкустВени. Човек 
не моЖе дълго да пребиВаВа В изкустВена среда , дори и 
създадена о т  самия него.Не ние определяме услоВията на 
същестВуВане ,а “океанът на Ж и В о т а д р у г  е Въпросът дали 
моЖем да ги променим макар и малко. g

"ТОЗИ ФИЛМ ВЕЧЕ СМЕ ГО ГЛЕДАЛИ"
Последната Вечер с класа или абитуриентският 

бал. ОчакВано и Желано събитие, което  непременно 
трябва да бъде незабраВимо. Защото после остаВа само 
споменът.А дали Всъщност е т.ака?Дали “магията” на 
прекрасната нощ е истинска и получаВа ли се так а  както 
искаш ?Н е!Защ ото продълЖаВаме да робубаме на 
остарели стереоти п и  и тесногръдо проВинциално 
мислене.А и защ ото се оказВа, че само на думи сме 
сВободни,а иначе сВободата ни се сВеЖда до тоВа да 
изберет какВа пърЖола и салата да ядеш и кой оркестър 
да соири, докато преЖибяш. И тази  уЖасна традиция 
балът да е В града.Сякаш не т и  си абитуриентът, а 
целият род и Всички съграЖдани.Пълен абсурд! И Вкъщи 
настаВа такаВа какафония,че т и  се иска да се махнеш 
или поне да се скриеш някъде. ЗадълЖителен ремонт 
Вкъщи?0, да, сякаш не се праВи бал,а сВатба!

ДВа месеца предВарително тръгВаш по 
София и ПлеВен да търсиш рокля, а ако си по- капризен 
моЖе и на шиВач.Е, т о  трябВа да е така,защ ото ще се 
минаВа през площада, а там , уВерявам т е , Всеки ще 
изкоментира тоВа как т и  стой роклята и защо дъВчиш 
дъВка.Мама и т а т е  започВат да т ъ р с я т  под дърВо и 
камък BMW или Мерцедес о т  близки и познати, защото 
на площада ,уВи, и т о в а  ще бъде огледано.И накрая 
непременно на фризьор.

След Всичката тази  дандания настъпВа 
очакВаният момент. И най- лошото е ,че ще си както 
Винаги или на М НО-то или на “ЗдраВец” / и на дВете 
м еста ходиш Всяка седмица /.Ще се напиеш като  казак 
и сутринта ще пиеш кафе на “ТаВията”.Всяка година е 
едно и също. А идеята еда бъде незабраВимо. Е, ще бъде 
, но моЖе би си очаквал нещо по- добро. МоЖе би т и  се 
е искало да си някъде другаде, не с досадната рокля и с 
теЖ ките къдрици и да празнунаш само с класа, а не с 
целия град / да не забравяме л1обопитните физиономии 
на нашите съграЖдани по парапетите на М Н О -то /. 
Магията е развалена и разочароВаният сити. И цялата 
тази  суетня само за тоВа, че си из бут ал 11-12 
класа. И като  си помислиш по колко по-смислен 
начин моЖеш да изхарчиш парите на мама и таткой 
ТолкоВа ли ни липсВа какВото и да е ВъобраЖение, 
за да направим нещо различно о т  алкохолни нощни 
изблици на еуфория и гордеещ се със себе си 
сутрешен махмурлук. А иначе на Всички. на които 
само след броени дни им предстой да се напъхат В 
ноВите си рокли' и костюми , им Желаем да си 
спретнат един сВеЖ и хубаВ купон и ...УМНАТА!”

Кремона XI 6

Диалогьт ученик-учител- "Мисия 
невъзм оА на ?! В това се убеаиха след 
едштдесет години ученически живот 
Ани и Вики. А последното, което искат 
да ви кшкат. напускайки редиците на 
правещите този вестник, е:

,Де проклинай обстоя- 
телствата - проупеш ги!3а д а  
се изправиш на крака в този 
Живот,стани и потърси 
услоВията, които искат. Ако 
не моЖеш да ги намерит, 
СЪЗДАЙГИ!66
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" Onum за летене"- размисьл за връзката мегкду философия т а , "Мечо Пух", четен ето  
или за това как се прави Нищо.

След кратко наблюдение (не мога да каЖа ,ме беше особено 
задълбочено,но Все пак беше наблюдение ), над себе си и околните 
стигнах до глобалния извод,че Все поВече и побече чоВешкият мозък 
стеснява граничите на многофункционалносююа си . СиВото 
Вещество, с което чоВек толкова се гордее и с което се слаВи 
като  “Венец на Всички тВари”, постепенно се превръща В придатък 
на оеноВните му Жизнени инстинкти, услуЖливо предлагащ 
ВсеВъзмозкни Варианти за тяхното Все по-качестВено задоВоляВане. 
Къде остаВяме способността на разума о т  познати явления ,следВайки
логическата нишка да достига до “неВидими” реалности. ОбВинете ме

Оказа се , че никой не чете философска литература il 
Въобще философията не е изгора на никого-”Не ми е приятка.ТрябВа 
да измисляш разни глупости и да се правши на такъвДакъвто не 
си.”,”Пълна глупост”,”Нямам никакВо отношение към нея”.Все пак 
Всеки има право на мнение.Но заслуш вайте се понякога В 
еЖеднебните ученически разговори и ми каЖете ,ама честно, имате 
ли доверие В новото поколение? Ако се затрудните с отговора 
прочетете публикуВаните по-долу отговори на един представител 
на въпросното поколение и тогава си отговорете.

Христина - Обичаш ли да четеш заудоволствие?

в празнословие, но спомнете си погрешното древно убеждение, че земята 
е плоскост ( за сетиВата, т я  Все още е такаВа), но Коперник достига 
до праВилния извод,следвайки разсъЖденията си.

Ако вашият мозък не е изгубил казаната по- горе способност 
и се засегнете о т  моето изказване, надявам се да успея да охладя гнева 
Ви, като  се вклкэчвам в тази категория на” манипулирани о т  сетивата 
си”. Нещо ме дразни в (така наречения) факт и не ми се’ иска да вярвам 
,че преоцененият Маркс ще се окаЖе прав с онова за “ общестВеното 
битие и съзнанието”. Затънало В тоВа да намира начини, за да 
подреЖда и без тоВа доста мизерния ни бит, съзнанието ни Все 
поВече обедняВа откъм собстВени идеи и мисли и се гърчи В 
морето на Всеобщата консуматорска нагласа. МоЖе би затоВа 
досегът с някакВи форми на и зк у ств о то  и на твърд е 
“неразбираемата” и “объркВаща” философия се оказва почти Жизнено 
ваЖен ( поне за тези, които са осьзнали, че* притеЖават и дух) като 
антитеза на потребителското мислене.

К огато  открих тоВа реших да поразпитам  м ойте 
съученици,за да разбера дали поне часоВете по литература и 
философия не ги провокират към малко бягстВо о т  Видимото и 
познатото (с други думи дали случайно не ги карат да се замислят за 
нещо различно о т  еЖеднебните материални проблеми). Не казВам ,че 
еЖеднеВните проблеми не са проблеми,но мисля- най-често срещаните 
В класната стая и “ при Пепа" са ония о т  сорта на “Абе, къде ще 
пием доВечера” или неплокатимата дилема “Да избягам или да избягам” 
( о т  час). В крайна сметка се оказа,че повечето мои съученици
четат?!? Някой си беше казал, че четенето е “дългият следобеден 
чай на душата и четящ ият има рядката възмоЖност да се 
почувства щастлив”. А какво четем? Преобладават симпатии към 
романите на Стивън Кинг,приклк>ченски и криминални романи. Когато 
зададох въпроса “Защо всъ щност четеш и какво ти  даВат книгите?” 
,трябВаше да отпускам по пет  минути за размисъл, а най често 
срещаният отгоВор беше “Защото ми е интересно и си губя времето”- 
каква съ8местимост,нали? Имаше и два- три по-удачни отго8оракато 
-”Научаваш нови неща, доразВиваш си ВъобраЖението, проВокираш 
мисленето си."’’Свобода в мисленето,разВиВат ВъобраЖе- 
нието”,”Научаваш ноВи, интересни неща, всяка книга ти  е в пл1ос.” -

4,
ТОЗИ. КОЙТО ОБИЧА

(М оята среща с лк>бо6та)
Лкэбов значи обич, привързаност и симпатия към 

някого. Тя прави хбрата щастливи, но и често пъти страдащи.
Лк>бовта носи много разочарования и болки, защото 

не винаги човекът, В когото се влкюбаш, т е  обича. ЗатоВа 
страда само този, който обича. Страданието, причинено о т  
лкэбоВта, е най -  голямото страдание, страдание на сърцето 
и душата.

М оята среща с лк>бовта ме заВеде В един 
едноВременно красив и коварен свят: красив, защото т е  праВи 
щ астлив, и коварен, защ ото е пълен с лъЖи, измени и 
пренебрежение. Не Винаги тоВа , за което мечтаеш, стаВа 
реалност. В лкэбоВта има много разочарования. Те са плод на 
неизпълнени обещания за вярност, преданост и Вечна обич. 
Когато си Влкэбен, си готов на Всучко, за да помогнеш на 
лкэбимия си. Когато си далече о т  сВоята лкэбов, непрестанно 
мислиш за нея и силно я ЖадуВаш. Но се случВат и други неща, 
които причиняват силна болка: например, когато любимият 
т е  замени с друга или не иска повече да бъде с теб. Понякога В 
лкэбоВта т и  моЖе да има и тр е ти  чоВек- съперникът, който 
се натрапВа и застава меЖду Влкэбените.

Щом обичаш, т и  се пшевоЖиш и преЖивяваш 
болезнено всичко, свързано с лкюимия човек. Ако той е В 
опасност, правши различии ЖертВи, за да го спасиш.

ЛюбоВта идВа неочакВано. Тя е необикновено 
преЖиВяване и не признава възраст, но най- вълнуваща е 
първата л кэбов. Аюбовните страдания са неповторими, 
защ ото “ всички щастливи хора си приличат, но всеки е 
нещастен по своему!!”(О.Уайлд)

Калина Михайлова VII q

Хр. - Защо?
 - Не м и харесват книгите,няма за мен книги.
Хр. - Защ о,какво искаш да четеш?

.... - Не знам ка к во  трябВа да чета. НякакВи тийнейдЖърски 
истории.

Хр. - Никога ли не си чел книга?
 - Чел съм “Мечо Пух”-най -яката книга,която съм чел. Чел съм и

енциклопедии за Животни и такива неща.
Хр. - Защо си проявил интерес точно към тези книги?
... - Защото съм бил дете и те са м и харесвали,а сега не съм се 

замислял да чета.
Хр.- Защо?
....- Защото съм зает. Нали знаеш - Лени, разни работы.
Хр. - Какво праВиш през сВободното си време?
.... - Гледам телевизия, м  м,пилея си времето.
Хр. - Четеш ли философски романи?
....-Не.
Хр. - Какво мислиш за философията?
....- ХаресВа ми,интересна е . НаучаВаш някои неща за хората

Въпросът, който пропуснах да задам е онзи, който 
Кристофър Робин задаВа на Мечо П у х К а к в о  най-много обичаш 
да правит на този свят Пух?” “ - ...най-много обичам да правя 
Нищо,- е отгоВорът на Кристофър Робин

Как го правиш Нищото?- попита Пух, след като дълго се 
чуди.
Ами когато някой ти  викне-точно когато си тръгнал да 
го правиш-“Какво ще правиш Кристофър Робин?”, и ти  
отговориш:”0 , нищо”, и тогава отиваш, и го правиш.
О, разбрах!-каза пак Пух 

Ё то  това, което сега правим, е нищо.
О, разбрах-каза пак Пух.
То значи да се скиташ, да се вслушваш във Всичко, 
което не моЖеш да чуеш и за нищо да не т е  е гриЖа.” 

Само когато се научиш да правиш качествено дори 
Нищото, ще си В сьстояние да забеле&иш, че хората са 
интересни същестВа, че сам ият т и  си една загадка и че 
философията се занимава с подобии иначе "безполезни " неща .

Христина X а

М оята cpeuia с л1обо6та
ЛкэбоВта! Веьщноет какВо, предстаВлява т я  ? Hue искаме да знаем 

как ВъзникВа, какВо ни даВа, бихме Желали да отговорим на различии 
неразрешени Въпроси и да намерим собстВено становище.

Аз Вече съм разрешила проблема по свой начин и съм постигнала 
собстВена цел. ЛкэбоВта е едно чисто, Всеотдайно, благородно, неЖно 
чувство, което Всеки трябва да изпита, макар че заради него понякога си 
разочарован и огорчен. Тя възникВа, когато ти  най - малко очакВаш.

А ето  и моята история - изпоВед за срещата ми с лкэбоВта. ТоВа се 
случи през лятн ата  Ваканция, когато със семейството ми бяхме на почивка 
за дВе седмици. ТогаВа се запознах с едно необикноВено момче- срещнах се за 
първи път систинската лкэбов. В началото не разбрах, чесе ВлкэбВам. Никога 
досега не бях усещала такаВа обич, нещо необяснимо разтупВаше сърцето 
ми, когато видях това момче.

Заедно с него и други деца играехме на Жуменка, на карти , 
тичахме,смеехме се . Беше толкова хубаво и Весело, но Времето минаваше и 
седмиците отлетяха бързо. И през тези дни аз не напраВих нищо, за да спася 
тази лк>бо8. Аз съм огорчена, изпитВам болка и мъка не заради драматичната 
лЬбовна раздяла, а защото се отнесох с пренепреЖение към срещата ми с 
лкэбоВта. Аз я остаВих да мине покрай мен и много съЖаляВам за тоВа. Сега 
В сърцето ми остана да отекВа само едно име, наВяВащо неЖни спомени.

На тези, на които им предстой да се срещнат с лкэбоВта им казВам, 
че то в а  е най-хубавото нещо, най-Желаното щастие. Но ви моля, ако 
откриете голямата си лкэбоВ, не я изтървавайте . ДръЖте се здраво за нея, 
защото втора като  нея няма да има. Не и в този Живот, но аз обещаВам, че 
ще направя всичко възмоЖно, за да я намеря пак и, ако не успея, ще се родя 
отново - и ще т е  срещна, моя лкэбоВ!
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ТоВа е т я ... Една о т  нас, една о т
всичките. Дойде В ТетеВен, за да учи през 1997. “Поради 
липсата на избор” се записВа менидЖърска паралелка 8 
Тетевенската гимназия. Зодия Рак, ЦВети напис8а 
първото си стихотворение ВъВ Втори клас за 
литературен конкурс.От тогаВа до сега не е спирала. 
Ето как тя сама определя ролята на стихоВете В 
зкиВота си:

„ХИМИКАЛКАТА В ЖИВОТА МИ „
Дързка връка отново химикалката 
/със листа бяхме дълго разделены/ 
и върху редовете бели пиша 
думите, напиращи Във мене.

Дързка В ръка отново химикалката, 
мастилото реди във думи буквите 
във опит да надбяга чувствата, 
които за “навън” са хукнали.

Тя-химикалката е моя вярна приятелка 
В добро и зло, Във радостта,В неволята,
Със мене мрази и обича хората:
В Живота ми това е на писеца ролята!

В побечето й тВорби темата на разговора й със 
себе си е лк>боВта-истинска, дълбока и ... несподе- 
лена.ОголВайки тоВа чуВстВо,Водейки един безкраен 
диалог със сВоето Аз, тя създаВа чудесни истории, 
претВорени ВъВ формата на поезия.ЦВети пиихе за себе 
си.Не за другите ,за себе си,искайки така да се освободи 
о т  негатиВната енергия. Една безкрайно романтична 
натура,тя 8ярВа ВъВ Всичко хубаво.Но това не й пречи 
да gage мнението си за реалния,заобикалящ я сВят. 
Пример за тоВа са стихотВоренията “Бездомна” и 
“Просякиня.С тях Цвети разкрива и сВоето соцйално 
призВание. И, за да обрисуВа още по-добре “калната 
локВа”, 6 която Живеем тя  написВа и “Погубен 
зкивот”.Една потресаваща история за 
смъртта,наркотиците и лкэбоВта.

"ПОГУБЕН ЖИВОТ“
Умираш ти.Очите ти загасВат 
Сълзи се стичат от очите ми

Студени устни лекичко трептят.
ОтиВаш си -за мене туй е ясно 
и сълзите В очите ми блестят.

Не ще аз никога да чуя Вече 
смеха ти Ведър и звънлив, 
но ти самичък се обрече 
на пътя дълъг и трънлиВ.

Аз зная,че сВетът е мрачен,
ЖиВотът подъл и лыклив.
Да,знам,но не това е начина
Да се превърнеш във човек щастлив.

Ти вшкдаш сам сега как дрогата 
превръща те в нещастнцк ням 
и на смъртта подава тогата, 
която ти надяваш сам.

Сълзи се стичат от очите ми 
и мокрят твоите ръце.
Повдигаш ги ти към страните ми 
и галиш моето лице.

И шепнеш със последни сили 
към мене някакВи слова 
/Сбогом,приятелк) лк>бими.../ 
наведена над теб мълвя.

Не плача вече аз, защото 
Ти сам Живота проигра.
При себе си повика злото- 
шестнадесет годишен ти умря!

И както всеки тинйнеидЖър ЦВети си задаВа 
Въпроса: “Защо тогава мен ме има?”/”Грешно’7 
.ВярВаща В Бог,В сьдбата и в бъдещето си тя не се 
спира пред неволите,които,уви,съпътстват целия 
й Жибот.Мечтата й е да издаде своя стихосбирка, 
но проблемите и тук ги има.Все пак тя не губи 
надегкда,

Носителката на грамота 8 категория “Принос 8 
ученическото творчество” 8се още ВярВа В 
доброто бъдеще на страната ни и 6 то8а,че някой 
ден нейният принц ще дойде и ще я от8еде,за да й 
подари едно красиВо цвете и цялото небе.

Кремена XI 8
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