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We Matter: 
Където учениците говорят
и гласът им е от значение.

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

дежи по пътя към развитието им, 
за да може винаги да се чувст-
ват оценени и мотивирани да осъ-
ществяват целите си.

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

изразят мнението си, за да видят, 
че то наистина е от значение.

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

• Да им помогнем да развиват 
уменията си и да придобиват по-
лезен опит.

• Да им подсигурим поле за кре-
ативна изява и възможност да се 
информират и изкажат относно 
множество теми.

• Да им покажем, че действи-
ята им са от значение.

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

включващо текстове и интер-
вюта по множество теми, както и 
креативен кът за онези младежи, 
които искат да споделят твор-
чеството си с останалите.

Скъпи младежи,
Това списание е създадено за вас 

– за да ви покаже колко сте важни, 
че заслужавате да бъдете чути и 
да разберете, че не сте сами. 

Нашата мисия е да ви подкре-
пим по пътя към развитието ви, 
като ви дадем възможност да се 
изкажете и да повярвате, че гла-
сът ви, мнението ви и действи-
ята ви наистина са от значение.

Това е нашето ЗАЩО.
Това е и причината да създадем 

креативния брой. 
Знаем, че много от вас обичат 

да творят (да пишат, да рисуват, 
да снимат) и заради това иска-
хме да ви подсигурим платформа, 
в която да споделяте творчест-
вото си и да получавате обратна 
връзка, за да може да го развивате 
още повече.

Ние вярваме във вас и в това, 
което имате да кажете/ да пока-
жете. То заслужава да бъде чуто 
и видяно. 

Повярвайте и вие. 
YOU MATTER.

"The people who are crazy
enough to think they can
change the world are the

ones who do."
- Steve Jobs

"You must be the change you
wish to see in the world."

- Mahatma Gandhi

We Matter
Creative #3
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Разкази

Майкъл се завъртя за пореден път в леглото си. Тази нощ явно ня-
маше да спи. Легна по гръб и се загледа в скосения таван на стаята си. 
Изведнъж се чу някакъв странен звук.

Чук-чук. Чук-чук. 
Той се изправи в леглото си и се огледа. Навсякъде беше тъмно. 

Заслуша се и разбра, че неприятният звук идва от прозореца му. 
Стана и дръпна пердето, но веднага отмести глава, защото към стък-
лото летеше поредното камъче. Майкъл светна лампата в стаята си 
и камъчетата спряха да хвърчат, след което той отвори прозореца. 

– Ти да не си откачил? Три часа през нощта е. – Под прозореца му 
седяха Джъстин и Брандън. 

Бран имаше рошав рус перчем, а Джъстин се беше обръснал, оста-
вяйки съвсем къса коса по главата си. Двамата бяха облечени с къси 
панталонки и с тениски. Може би току-що бяха станали. 

– Знаеш какъв е Бран, – каза Джъстин. –  Мен ме събуди по същия 
ненормален начин и реших да дойда просто защото той има способнос-
тта да вреди на здравето си, когато не сме наоколо.  

– Добре и какво точно искате от мен? 
– Ще отидем в училище, – отговори Бран. – Помниш ли как един път 

бяхме решили, че трябва да сме онези ученици, които нахлуват неза-
конно в училището си и ги дават по телевизията. Просто няма да е 
същото, ако не сме всички. Хайде! – Бран говореше бързо. Беше вкарал 
ръцете си в джобовете и нетърпеливо пристъпваше от крак на крак. 

Да влязат с взлом в училището? Майкъл погледна към Джъстин, 
който просто вдигна рамене. Да, той наистина беше там само защото 
го беше грижа за Брандън. Той беше нещо като негова охрана. Ако Бран 
решеше да се хвърли от дванайсетия етаж на някоя сграда, Джъстин 
щеше да сложи парашут на гърба му. 

Майкъл се облегна на прозореца си. Майка му най-вероятно щеше 
да се притесни до смърт, когато видеше, че го няма в стаята му. Но 
напоследък той правеше всичко възможно, за да не нарани майка си. 
Цялото това премисляне вече малко му омръзваше. В крайна сметка 
беше на седемнадесет. 

Всеки изход
е вход за някъде
Мария Стаматова
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– Добре. Ще изляза през гаража. Чакайте ме там. – Майкъл понечи 
да затвори прозореца, когато Бран му подсвирна. 

– Дали може да извикаш и Ерика? – попита той, гледайки към обув-
ките си. – Имам предвид, че винаги всичко сме правили четиримата и 
мислех... – Бран поспря малко и си пое дъх. – ...че ако сме пак всички, ще 
бъде много по-забавно. 

Майкъл се засмя. Бран беше като малко кутре, което иска да прави 
хиляди глупости, но в един момент се сеща, че може да се нарани. 

– Добре. Ще минем през дома є, когато сляза. 
След пет минути Майкъл вече беше долу. Бран се катереше по едно 

дърво на отсрещната улица, а Джъстин се беше облегнал на оградата 
и бе скръстил ръце пред гърдите си. 

– Детето ли пазиш? – пошегува се Майк. 
– На практика точно това съм правил цял живот. – Джъстин по-

клати глава с усмивка. – Това никога няма да ми омръзне. Може би, за-
щото аз изобщо не съм като него. Брандън, слез от там и тръгвай. 

Майкъл се усмихна, сложил ръце в джобовете на дънките си. Джъстин 
и Бран се познаваха от съвсем малки и Майкъл винаги си ги спомняше 
такива. Бран бе като буря, а Джъстин – слънцето, което идваше след 
нея. Във втори клас, когато Бран си удари главата във вратата на 
стаята понеже си мислеше, че може да мине през нея, Джъстин изтича 
първи до аптечката в стаята и превърза раната му. Той винаги бе 
искал да има брат или сестра, за които да се грижи и може би бе на-
мерил такъв в очите на Бран, а той определено имаше нужда от един 
голям батко в живота си. 

След не повече от пет минути, те стигнаха до къщата на Ерика. 
Единственото момиче в целия град, което успяваше да понесе ха-
рактерите и на тримата. Майкъл я познаваше откакто се помнеше. 
Тяхната връзка много наподобяваше тази на Бран и Джъстин, с раз-
ликата, че мозъкът на Майкъл никога не допускаше глупавите идеи на 
Ерика да се осъществят. 

Гаражът на къщата светеше и Майкъл разбра, че това е поредната 
вечер, в която приятелката му рисуваше и бе забравила колко точно 
е часът. Той се качи по алеята и почука на малкото прозорче. Ерика 
явно се стресна, защото загаси лампата и вместо да пусне автома-
тичното вдигане на вратата, отвори прозореца и погледна през него.

– Господи! Друг път използвай сигнала ни, ако обичаш. Какво правиш 
тук?

– Бран иска да влезем с взлом в училището. Искаш ли да дойдеш и ти? 
– Чакай малко, ти си съгласен с нещо незаконно? 
– Да, реших, че достатъчно време съм бил доброто момче. 
– Реши го сега? Майкъл, температура ли имаш? – Ерика спря за 

малко и след секунди излезе от гаража. Беше с износени сини къси пан-
талонки и бял потник, по който имаше следи от всичките є бои, обра-
зуващи цветна бъркотия. – Не мога да повярвам, че Майкъл, човекът, 
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който ми забрани да отида на екскурзия до зоопарка, сега ще влезе с 
взлом в училище.

Той искаше да є отговори остроумно, но докато успее, Ерика вече 
се намираше при Джъстин и Бран и тримата заедно вървяха надолу по 
улицата. 

Майкъл се зачуди защо бяха станали толкова близки? Може би 
просто защото им се струваше правилно. Когато бяха заедно, можеха 
да се разберат само с поглед, въпреки че бяха съвсем различни. Но на 
него не му пречеха лудориите на Бран, избухливостта на Ерика, или 
прекалената предпазливост на Джъстин. Майкъл просто трябваше да 
бъде здравият разум, когато у приятелите му не се намираше такъв. 

Бяха стигнали до огромната сграда на училището – триетажна, с 
мазе и огромен стадион. 

– Така… – каза превъзбудено Бран. – Ще трябва да влезем през про-
зореца на фотографския кабинет на първия етаж и от там ще решим 
какво да правим.  

– Или може да използваме вратата на мазето например? – Ерика 
посочи отворената врата. – Не, че не ми се прескача прозорец, но няма 
смисъл. 

Бран скръсти ръце пред гърдите си и се загледа в земята. 
– Престани да се държиш като дете, – повиши глас Ерика. – Писнало 

ми е от това. Всеки път, когато някой предложи решение на проблема, 
което не е твое, ти млъкваш. 

– Ерика, спри. – Майкъл застана между нея и Бран и ги погледна и 
двамата. – Не мисля, че сега е моментът да се карате. Ако ще правим 
нещо, по-добре да се случи сега.

– Мислите ли че трябва? Навсякъде е пълно с камери и… – поколеба 
се Джъстин. 

– Ако не искаш да идваш, се прибери, – сопна се Ерика. 
– Престанете да се карате, – викна Майкъл. – Ще влезем през ма-

зето. Съмнявам се, че там има камери. Хайде. 
Ерика, Бран и Джъстин минаха пред Майкъл и през голямата ме-

тална червена врата, а след това заслизаха по стръмните каменни 
стълби и продължиха в дълъг и тъмен коридор. Долу имаше няколко 
стаи, които се използваха, за да се съхраняват не толкова ценните 
предмети, които бяха собственост на училището. 

Майкъл се замисли, преди да слезе при всички останали. Намери един 
камък и с него подпря входната врата, за да има откъде да излязат, 
ако това беше единственият изход. След това тръгна след тримата 
си приятели. 

Ерика ги водеше напред по тъмния коридор. Подминаха две от ста-
ите, чиито врати бяха затворени, както и третата, която беше от-
ворена, след което завиха по коридора и изведнъж спряха. Чу се някакъв 
звук от натискане на ключалка, но светлина не се появи. Ерика извика 
Бран и двамата сякаш ритаха по вратата, но Майкъл и Джъстин не 
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можеха да видят добре. 
– Какво става? – попита притеснено Джъстин. Заекваше.  
– Елате, – каза Бран. – Вратата е заключена, но се отваря навъ-

тре. Ако я натиснем всички, може би ще успеем да я отворим. 
Джъстин се приближи. Той беше спортистът в групата. Облегна 

голямото си рамо на вратата, до него застана Бран, а Ерика и Майкъл 
започнаха да бутат вратата, която щеше да ги отведе в училището, 
но тя не поддаваше.

Тогава в мазето се чу силен трясък. Ерика извика. 
– Стойте тук, – прошепна Майкъл и тръгна в обратната посока. 
– Няма как да те оставим сам, – каза Бран и го последва.
Ерика и Джъстин също тръгнаха назад с Майкъл и Бран. Минаха 

целия път наобратно, без да срещнат никого, докато изведнъж Майкъл 
стигна до стълбището. 

– Мамка му! – прошепна той. 
– Какво става? – попита Бран, когато и четиримата се намираха в 

подножието на стълбите.
Майкъл тръгна нагоре по стълбите. Ерика понечи да го последва, но 

Бран препречи пътя є с тялото си.
Майкъл се изкачи до горе и хвана дръжката на вратата. Нищо. 

Камъка го нямаше. Той се обърна бавно и облегна гръб на вратата. 
– Майкъл? – прошепна въпросително Ерика. 
– Не мога да отворя. Вратата се отваря само отвън. Заключени сме.
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Поезия
Събудих се и някой ме целуна, 
Септември, добре дошъл любим
изпращам Август без да се обърна, 
в сърцето си съм вярна на един. 

Прегръща ме с ръцете си от кадифе, 
а аз целувам косите му от злато, 
Август гледа – не могъл да разбере, 
че не тъгувам по сърцето му от лято. 

Не тъгувам по морето, нито по брега, 
а по птици за Юга закъснели, 
до лудост влюбена съм във дъжда, 
до лудост влюбена съм във Септември! 

Пристига с него – бавно и кокетно, 
кралицата на всичките сезони, 
омайва с чар, пленява неусетно –
кралиците не се нуждаят от корони.

Есен, добре дошла магия! 
С дъх на ябълки, канела и смола –
винаги във тебе себе си откривам, 
събрала лудост, непокорство и тъга.

@rivas.poetry

https://www.instagram.com/rivas.poetry/
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Живот мой –
нечестен, понякога твърде жесток,
знаеш ли, питам, знаеш ли кой,
в женско създание ме превърна
и непримиримият дух на гората
в тленното ми тяло вдъхна?

За теб, живот,
така и не се научих да пиша поезия
и радостите да заключвам във стих,
За любовта – всеизвестната трагикомедия,
в която толкова истини открих,
превръщаше всеки ден в спомен мъглив.

Затова в този живот
избрах да остана завинаги своя,
завинаги – недостижима секвоя,
защото, там някъде, в отвъдния свят,
където за всеки порок има си цяр,
ме чака и любов, и закрила, и олтар.

Недостижима секвоя
Джоана Дахабре
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Не е плач от болка тоз ридаещ вик.
Туй е Дяволът, сеещ мисли в ума ми,
пазещ спомена за твоя лик,
пресъздаващ хаос от нежни думи.
Не е враг, ни добре познатата участ –
съвсем не е тя – виновна съм аз.
Засядат в гърлото ми като буца
онези думи, неизречени на глас.
Не е дъждът, почукващ по стъклото,
не си и ти – отдавна веч го осъзнах.
Виновна съм си само аз. За злото.
Що имах, правех го на пух и прах.
Понякога сама не се разбирах.
Не ангел и спасение, а още кал
ми нужна бе, за да спра да презирам
момента, в който бях отдадена.
Не се побирах в кожата си от ярост,
от липса на обич и жажда за теб.
Понякога все още вярвам,
че нося аз невинност на дете. 
И нужно бе ми време да прозра
самата аз, че си тежах. Усещам –
във този празен и лиричен ден
наум навярно няма да те срещна.
______________________________

Казвам се Стела Гъркова, на 21 години, от с. Калояново, Пловдивско. В 
момента съм втори курс в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", 
уча предучилищна педагогика. Обожавам децата. Занимавам се с поезия 
от около пет години. Занимавам се и с музика, по-конкретно пея и пиша 
текстове на песни също. Напът съм да осъществя две мои много големи 
мечти: започване на обучение по специалността в детска градина и за-
писване на песен професионално. Вълнувам се изключително много. Така 
че съвсем скоро ще ви изненадам. :)
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На булеварда е смразяващо студено
във спокоен зимен ден,
в студа аз виждам само тебе,
спомен, мисъл, ходеща по мен.

Аз те гоня и те карам да ме пуснеш –
не е времето за детски игри,
вярвай – искам детството да се завърне,
но ме възпират болни тъмните мечти.

На булеварда е смразяващо студено.
Лампите огряват само моя поглед-лед,
никой не попита само
как ми е далеч от теб.

Но днес аз виждам само празен булевард,
а миналото ме пронизва със тъгата.
дали щастлива аз съм, питаш пак,
но никога отговора не почака.

Празен булевард
Кристина Ценова (@la.fantasie / @christina.cenov) 

https://www.instagram.com/la.fantasie/
https://www.instagram.com/christina.cenov/
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И тебе ли намесих в тая битка,
в която аз преструвах се на смелия?
Не виждаш ли, надежди празни никнат
във мен, а битката на думи все печеля я.

И тебе ли залъгах да си тука
и да се давиш в моята вина?
Аз исках любовта ни да е друга,
аз исках, ала нямах смелостта
до тебе да застана и веднъж
и да те пазя от злокобния си мрак.
Над мен се сипят капки кървав дъжд,
а ти - заключена във моя ад,
крещиш и молиш за спасение,
и търсиш във очите ми искра,
но не откриваш вече мен, а отражение,
в което съм заключен със Смъртта.

Не искам да те гледам все такава,
във мен съмненията всичко ти отнеха,
пред сянката ти с укор си прощавам,
а твоите сълзи са ми утеха.

Но вече ти единствено мълчиш,
сълзите ти изгниха недоплакани,
жадуваше за мойте светли дни,
но не дойдоха те, макар и дълго чакани.

Гърдите ми сънуват любовта ти
тъй много, че зазидах я във тях,
излъгаха ме страховете ми
                                     и те отпратих,
след теб остана тоя тежък мрак.

Последна нощ
Андрей (@klinichnapoeziya) 

https://www.instagram.com/klinichnapoeziya/


12

Последна нощ
Андрей (@klinichnapoeziya) 

Ти всяка нощ прибираш се при мене,
но с първите лъчи изчезваш,
как искам твойта нощ и мен да вземе,
а тоя миг да бъде вечност
                                      и да няма следващ.

Ти призрак си, отдавна те убих,
превърнах те във сянка в тоя дом,
в сърцето ми остана спомен тих,
напомнящ най-големия ми погром.

Ще се спасим ли някога – не зная,
но знам – настъпи ли нощта, ще дойдеш ти,
мечтая този път да е безкрайна,
мечтая тази нощ да ми простиш.

Ще можеш ли отново да погледнеш
в очите ми, че там блести
искра, която моли до последно
да запламти и в твоите
                            измъчени очи.

Ръцете ти така и не докоснах,
превърнах ги в студена шепа пръст,
душата ти докрай износих,
да търся прошка днес е твърде късно.

Аз приживе да те обикна не успях,
сега, когато нежно си видение,
обичам те, ала ти тъй и не съзря
в душата ми за себе си спасение.

https://www.instagram.com/klinichnapoeziya/
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бе жарък августовски ден,
когато слънцето ме зърна.
аз – сънен, припотен,
позна се в кожата ми:
рижав летен тен.

погледна ме съвсем невинно,
след крачка и третина бе до мен.
без дъх съм аз – застинал,
в слънчевия поглед озарен.

пристъпи огъня към мен по-близко,
аз пън – в жаравата є изтърван,
докосна ме момичето двусрично,
със слънце съм в прегръдка слян.

с ръце си тънки ме обгърна,
по плешките ми топъл лъч върви.
гърдите мъжки трепнат детски!
дъхът и по врата ми върволи

продума ми със глас съвсем различно,
в началото не можех да я разбера.
говори не като човек,
а като птичка!
изпява своите слова,

Влюбеното слънце
Тим Райко 
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Влюбеното слънце
Тим Райко 

а думите є бягат от ухото,
говори, но на други сетива.
в очите погледни я –
ще ти разкажат всичко!
с очите си създала е света.
притиснах я към себе си най-близо,
та силата и в мен се вля
как светна из сърцето слънце бистро
и всеки тъмен кът огря

не мога с думи да разкажа
как грее слънчевия плен.
как шепне, и как диво скача
влюбеният летен ден.

аз скришно знам и още нещо,
забравено във наши дни.
за слънцето – лъчите є горещи
са светлокафеникави коси.

изкарах две лета със нея.
прекрасни, две най-хубави лета,
и като цвете, в ранен студ треперя
за изгрева, та да я видя пак.

бях сляпо влюбен в светлината,
трагично сляп, реалността
че слънцето върти се без да пита,
че първо влюбена е във света.

недей да плачеш щом си тръгне
не се страхувай от нощта.
денят се връща, и ще те прегърне
макар след туй да мръкнеш сам.
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Няколко грама криво излято олово 
случайно разрязващи въздушната шир.
Трагично, нелепо пада герой,
агне във божествения войнствен пир.

Съдбата безмилостно засити глада си,
отхапа частица живо съзнание.
Свободата приключва с оловна заблуда,
а куршумът вае каменен паметник.

Съвършена ирония!
Петте грама заблудено олово
Търсят челото на най-осъзнатите 
и безпрепятствено го достигат …

С.Б.

Заблуден куршум 
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Заблуден куршум Картини
Преслав Кушев
@phantom0ftheopera

Пролет и хълмът Царевец

12x12, акварел, 2021 г.

https://www.instagram.com/phantom0ftheopera/
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Дъжд и Петропаловският манастир

12x12, акварел, 2021 г.
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Есен и с. Първомайци

12x12, акварел, 2020 г.
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Ася Стефанова
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Алекс Еринин

Плакати

behance.net/alekserinin

https://www.behance.net/alekserinin
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Плакати

behance.net/alekserinin

https://www.behance.net/alekserinin
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Exclusive 
Зелен Домат

Запознайте се със “Зелен Домат” – вестникът на Първа английска 
гимназия.

Те се “група бъдещи журналисти, писатели, творци и настоящи лю-
бопитковци и клюкари на гимназията”. 

Отразяват различни новини от живота в училището, като споде-
лят повече за многобройните клубове в гимназията, сред които са клу-
бът за дебати, готвене, оркестър, мажоретки и още много други. За 
тях е от огромно значение да се научат да изразяват мислите си без 
страх, както и да бъдат силни и свободни личности. 

Затова и решихме в новия брой да ви споделим няколко от техните 
произведения, за да се запознаете с тях първо под формата на творци. 
Надяваме се след това да откриете вдъхновение и в останалите им 
текстове, които ще откриете във вестника им “Зелен Домат”.

https://www.instagram.com/zelen_domat_fels/
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Песен след песен върви,
стихове кротко се нижат.
Момче звездите лови,
деца сладоледа си ближат.
 
Акорд след акорд на китара
история звънко се пише.
На лунна нощ омайна чара,
сред който звездите се виждат.
 
Обсипан с мъниста небосвод,
сияещото лице на момчето.
И на китарата тих съпровод,
и трепкащите звезди на небето.
 
А песента нежна, красива
пъргаво излиза навън
и ни разказва игриво
за на момчето звездния сън.

Момчето и звездите
Алис Брезова
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Литна като песъчинка в прегръдката на бриза.
Изключително далеч си, а така си близо...!
При сърцето ми усмивката ти мила като слънце грее,
С трепет стопля моята душа и щастливо тя се рее.
Вече няма как да те докосна, в обятията ти времето да спра...
А искам пак в прегръдка силна главата си на твойта да опра,
“Шушу-мушу сладък шум” във тишината на нощта...
Мили думи, топъл глас и необятна морска красота...
Излишни да отстъпят думите пред любовта.

Носталгия и тишина 
(АКРОСТИХ)
Алис Брезова
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Тревожи ме пак докато полудея,
за грижите по тебе аз копнея.
И когато пак се ядосам, разпаля,
гушни ме, дай златните ти коси да погаля.

Подчини ме пак с усмивката мила,
която едничка огъня ми е изгасила,
все озаряваше ми новия ден,
Лудата Яна укротяваше в мен.

Дай ми твойта гореща ръка,
изгори ме със нея, както сега...
Докосни ме и на въглен ще стана,
огъня си изгасила, във сълзи обляна.

“Обещай ми тревога”, защото без нея
песента на самотата пак ще запея.
Ядосай ме и после с искрена усмивка усмири ме
и пак с онази нежност мека топло погледни ме...!

Обещай ми тревога
Алис Брезова
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Аз съм шишарка,
малка кат' кварка.
Скочих от върха на бора
при катерицата – мойта изгора.

Аз съм шумът на гората –
аз съм дивният глас на земята.
Свистя като вятър, пукам кат' съчка,
мога да заглуша и хорската глъчка.

Аз съм стръкче тревица,
зелената жива искрица.
Аз съм дърво, аз съм небе, аз съм вода,
дете на Балкана съм, аз съм това!

Балкан
Алис Брезова
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Понякога сякаш имам контрол,
а друг път във хаос се губя.
Всичко е плод на чист произвол,
независимо колко се трудя.

Вярвам, че имам сила голяма
и властвам над своя живот.
Понякога силата просто я няма...
и всичко работи на автопилот.

Кажете ми – защо тогава
властта се оказва ужасен порок?
Всички искат явна проява,
а силата е товар жесток.

Все по-бързо върти се земята     
и всеки е на времето си роб,
но човекът не спира да повтаря:
“Аз властвам над този народ!”

И всеки иска промяна.
Води ни тя до рова дълбок.
Някой крещи от площада –
безсилен, с нанизан хомот.

Светът за секунда не спира –
учим всеки следващ урок,
докато ни подпали фитила 
макар прагът на търпението ни
да е висок.

Не всеки притежава контрол,
а властта е жалката причина
съдбата на държавния престол
да е в ръцете безсилни на неколцина.

Властта прави 
човека безсилен
Гергана Дянкова
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Мразовит и омразен вятър, способен да пречупи чадъра ти на две 
като един разярен за злато каратист. 

Снежна буря, притискаща те в ледена прегръдка на софийската 
спирка с разваленото табло.

Градушка, хванала те неподготвен, излизайки от блока, за да те 
удари по главата, та да ти дойде просветление. 

Наводнение, пресрещнало те в подлеза на метрото, може би ще се 
превърнеш в русал(ка).

Жега, разтопила те преди да си изядеш сладоледа, изваден от убий-
ствено студен фризер.

Сещате се: бедствие след бедствие. 
Често ни се случват такива препятствия, които ни забавят от 

ежедневната работа, за която извънмерно бързаме. Ядосваме се. 
Притесняваме се. Успокояваме се. Минаваме през един и същ кръго-
врат от неприветливи емоции, но сме закотвени там, където ни е хва-
нало времето. Трябва да го изчакаме да се пооправи, да се стърпим, 
да мине неблагоприятното. Докато чакаме, секундите преминават в 
минути, а минутите – в нещо повече. Питаме се: “Защо не изгледах 
прогнозата?”, “Защо пак повярвах сляпо на онази синоптичка?” или пък 
“Защо на мен?”. Смелчаците чакат малко в природното бедствие, но 
почти веднага от проклето нетърпение излизат с риск за живота си 
на спринт в името на победата над часовото време и на изпълнението 
на задачите. Другите са се загнездили, вкаменени под някой покрив, и 
очакват при първа възможност да литнат. 

Кой иска да си спомня за моменти, в които е бил на косъм от това 
да бъде лишен от живота на земното кълбо? Право да си кажем, само 
приключенците и страстните разказвачи на истории. Такива едни 
кратки истории за това как сме били приклещени в двойна опасност, 
че нали някой някъде е изисквал от нас да свършим нещо или самите 
ние сме били строги началници на себе си, провокират възхищение и 
плам в очите на слушателите. Дори да добавяме измислени детайли. 
Никой не би се впечатлил, че сме закъснели за работа, но пък всеки би 
се заслушал в разказа ни за змейове, бълващи огън на 40 градуса в цен-
търа на София, ухапване от акула, припадък и то на косъм от уволне-
ние или закъснение за някъде.

Независимо от времето обаче, независимо от мястото, човек 
обича да си спомня знаменити моменти от своя лятна ваканция, които 
да му стоплят душата в моменти на катарзис. На тях няма кой знае 

Незабравим черно-
морски адреналин
Елеонора Каридова
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какви подправки да им добавяш, за да станат по-интересни и сладки за 
зажаднелите слушатели, защото сами по себе си приключенията на 
почивка са уникални. Случват ти се някакви неща, а единствената ти 
работа е да… Почиваш. Наблюдаваш. Тук-там да поснимаш. Оставаш 
сам със себе си. Доколкото е възможно при препълнени плажове.

  Различни моменти се прожектират в съзнанието ти като на ки-
нолента. 

  Слънчев ден на черноморска плажна ивица. Едва намерил шезлонги, 
настанил си се на едни  приятни такива под един розов чадър, готов 
да ти падне на главата. Да, обаче ти си готов да се въртиш по ча-
совниковата стрелка, за да хванеш сянката или съответно слънцето, 
което да те изпече като във фурна. Не се даваш на някакви плажни 
страшилища. Или така си мислиш – ето, погледни в небето. Красота – 
гларуси като едни величествени бели гарги, които грачат благозвучно 
в небето. Радваш им се как налитат върху чадърите, както и по някои 
заети с кърпи шезлонги, сякаш инсценирано. Усмихваш се под големите 
слънчеви очила във форма на ромб, че все пак е важна модата. Държиш 
питие в ръка, лежащ, опиянен от хоризонта, докато си почиваш малко 
от обяда. Изведнъж изненадано повдигаш вежди. Пред теб каца на пя-
съка снежнобял гларус, довел няколко другари. Мислиш си, колко оча-
рователно, че са се приземили точно пред твоята особа. Този гларус 
водач съумява да направи с дрезгавия си глас някакъв сигнал, сякаш 
призовава още свои приятели. Изведнъж стават ято, а ти леко се из-
правяш и отвръщаш със знаци, разпъвайки няколко пръста, които оз-
начават “Назад! Отстъпете!”, опитваш се някак да ги прогониш. Те 
не слушат, теб вече те е леко страх, полазват те тръпки. Така се 
оказваш нападнат от плашещото и сладко ято заради останките от 
обедната храна, която си се готвил да доизядеш “еей сега”. И накрая 
бягаш ли, бягаш, вместо гларусите, припомняйки си как до онзи ден си 
се смял на татуирания “груб” мъж, гонещ всички тези „щедри“ птици 
от плажа. Сега, както си избягал надалеч и си подскачаш от болка на 
огнения пясък, виждаш няколко наминали оси в целия хаос покрай така 
желаните твои шезлонги. Около изстрадалата масичка, носеща те-
жестта на това да се грижиш за поднос с вкусна храна. В този мо-
мент сервитьорка паникьосано преминава, разбира ситуацията, явно 
такива нашествия често се случват, предлага да отнесе храната. Ти 
кимваш и тя тръгва да го изпълнява грациозно. Докато не се появяват 
онези няколко оси, за които си я предупредил, попитал си дали не я е 
страх, отречено е, но при срещата с тези паметни райета чуваш в да-
лечината „Не ме нападай!“. Подносът си замина, но ти си носиш настро-
ение и се завръщаш на плажния си трон под своя личен навес. Вълните 
на косата ти поздравяват тези на морето. Поглеждаш към мястото 
на тихия спасител. Флагът – жълт, морето – мъртвешки спокойно. 
Сещаш се за вчера  – вълни, които се чудиш дали ще успееш да надско-
чиш, а флагът тогава – зелен. Но пък успя да плуваш с медузи, прили-
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чащи първоначално на пликчета във водата, да се порежеш на красиви 
мидени черупки, а и водорасли ти сложиха корона. Щастие. Не забравяй 
и забавната гледка на родители, които държат пред себе си уверено, 
и дори хвърлят своите миниатюрни деца към свирепите вълни, сякаш 
са малки бутилки с писма, вълнуващи се за срещата с бъдещи откри-
ватели. В случая срещата е с дъното. Поразяваща е смелостта на 
други дребни посетители, пресрещащи тези морски титани, като се 
блъскат в тях и то преди вълните да успеят да достигнат крайната 
си цел. А ти прескачаш с вълнение и с лек уплах, чудиш се докъде са 
ти възможностите и дали би направил световен рекорд на висок скок, 
тук, на Черноморието, ако трябва да се спасиш от неспирната водна 
падаща стена…

  И изживяваш наново всеки изникнал миг. Стопляш се. Щастлив си.
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